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                               :      ابن خلدون عند حديثه عن علم األدب قال 

:                  ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم، أنّ أصول هذا الفن وأركانه أربعة كتب هي"   

وكتاب األمايل أليب علي  أدب الكاتب البن قتيبة، كتاب الكامل للمربد، كتاب البيان والتبيني للجاحظ،  
".                                                     ة، فتبع هلا وفروع عنهاالقايل، وما سوى هذه األربع     
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  :مقدمـــة

  

ه اجتماعي بطبعه، على ما بنفسه، ألنالناس ا جيول خباطره، وإطالع محيتاج اإلنسان إىل اإلفصاح ع
واصل ل حتقيق التبعي إىل سفرض عليه السي هذاو. والتأثّر ا فيها من التأثرييعيش وسط مجاعة ال فكاك له 

واصل(بسيطا  كانأا كان شكله، سواء أييف مستوياته الكتابية واألدبيةأم  ،)اليومي الت.  

فهناك مقام  .مناسبة له به، ةوجب اعتماد طريقة تعبري خاص ،اتهمقام ظروفه وحيثي كان لكلّ ملاّو
وثالث يعجز فيه الكالم الشفوي، فتكون الكتابة  ،لكالما وآخر ال يفصح عنه إالّ ،تكفي فيه اإلشارة

ه من العناية حقّ مقام م أن يعطي لكلّكان األمر كذلك، كان لزاما على املتكلّ وملاّ. سا لصاحبهامتنفَّ
  .إلدراك غايته

فيتمكّن من  ة يف صدره،جعبري عن املعاين املختلالت واحد مناّ هل حيسن كلّ :ؤال الذي يطرحالس كنل      
 .مشروط ذا األمر -موهو الغاية اليت يسعى إليها املتكلّ -واصل حدوث الت ألنّ ؟قلب سامعه أو قارئه

ق اهلدف؟بيل إىل ذلك، ليتحقّوكيف الس.  

سخمن الوسائل الكثرية اليت تعبرير للت ،تخذ قناعا الستحسان أو استهجان شيء ما، حالة وكثريا ما ت
الذي " صالن"ومثال ذلك ، ةوما ينضوي حتته من مفاهيم خاص، ةجند األدب بصفة عام ،أو واقع ما ما،

كونه منتوجا ثقافيا، ...)فتاتالكتب والالّ - االّت -حفالص(أضحى واحدا من مظاهر احلياة اليومية 
يستمد شرعينته من األدب داخل نظام ثقايف حضاري معي.  

ص موضوعه، وبالتايل احلاجة إىل نظرية، فظهر يف ة إىل علم يكون النحوقد أصبحت احلاجة مل
  .حليلية وشروط إنتاجهومستوياته الت، ص وحدودهبالن قد، علم يهتمرات احلاصلة يف جمال النطوالت مضخ

 اللة، على كثري من املظاهر اخلطابية يف مستوى الدأيضا اهتمام منصبالبل أصبح ا ،ليس هذا فحسب
ص"هذا العلم هو داول،والتعلم الن"الذي حياول استجالء شروط الن ،رجة األوىل على صية القائمة بالد
لماسك واالنسجام، التصلوصول إىل نظرة شاملة للن.  

، ولكن ليس يف )صالن(اهرة كتشاف هذه الظّسيحاول البحث تسخري كامل جهده، ال ،من أجل هذا      
البيان         "وهي كتاب  أال ،الث اهلجريتعود إىل القرن الثّ نة قدمية،بل يف مدو ،اصرةطبعتها احلديثة واملع

فيكون عنوان البحث  ،"ظحأيب عثمان عمرو بن حبر اجلا" لصاحبه "بينيوالت"ص عند مالمح نظرية الن
بينياجلاحظ من خالل البيان والت".  
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       أمضرورة يستدعيها   فما هو إالّ ،بعته الغربية احلديثةص، يف طا ما سيكون من حديث بشأن الن
أو تغييب اجلهود املبذولة يف  ،ر هلذاحوال التنكّوال ميكن حبال من األ ،بته الغريبنيفرضها أصل العلم ومو

  ).اجلاحظ خصوصا( ق العريبسيكون على الش اه البحث،ز الذي يتوخيركالت غري أنّ ذلك،

ته ى لنا تسمي؟ وهل أفرزت آراؤه أو باألحرى فكره حقيقة ما يتسن صإىل الن" اجلاحظ"كيف نظر ف      
ماسك اليت عناصر الت ي؟ ما ه صهل عرف الن ؟ما هي منطلقاته  ،وإذا كان كذلك ؟ "نظرية النص"

تعامل مع املصطلحات  وكيف؟  ص؟ هل عاجل خصائص الن صإنتاج الن تروط وكيفياهي شام ؟ اقترحها
  .؟ غوي؟كيف نظر إىل البالغة والكالم وعناصر الفعل اللّ صكن أن تضطرب مع الناليت مي

ي ما جاء به صنة ذاا، يف حماولة لتق◌ّ ستكون موضوع البحث، انطالقا من املدو هذه األسئلة،
 اعوهل استط، وضعه من ضوابط بـماده ر الوصول إىل مدى تقيليتيس أن،ذا الشهبـ من آراء" اجلاحظ"

  .اته؟ثيص وحي أن حييط بالنفعال

بل األمر ال يعدو أن يكون حماولة ، ادة الغربير وإنكار، بق للعربعاء السدايس الغرض هنا، لو       
لإلمساك خبيوط قد تقودنا إىل  ح إليه،ح به أو ملّوجتلية ما صر ،ذا اخلصوص" اجلاحظ"لقراءة أفكار 

  .فكره وطريقة تأليفه يف ظلّ ،)خصوصا صالن(دب غة واألقيقة أفكاره يف اللّح استكناه

ر قدميا أو تضف تطولك أنها إن مل ذ -مهما كان حجمها - حبث أو دراسة أمهية كلّكان ل وملاّ
  .ياق الذي وردت فيهفهي حتما تزيد من تذليل وتوضيح املعلومات يف الس جديدا،

فيها واحدا من زاع ق بنصوص أضحى النه يتعلّة وأنصخا أمهيته، البحث لـهذا نطالقا من هذا، فإنّا       
احملدثون إىل  العرب أين انقسم، راث وتبنيهن التصوص اليت تكوهذه النمميزات العصر يف اتمع العريب، 

ودومنا حتليل ومتحيص يف أغلب األحيان، دين ومعارضني له، عن وعي وعن غري وعيمؤي.  

 لة،يلرؤى ونظريات عربية أصسعيا إىل إجياد شرعية  ،ا البحث يف قراءة التراثنكما تكمن أمهية هـ       
  .من احلضارة العربية اوخلفيا ابعة من مقوالت الواقع العريب،ن

 فهو كبحوث كثرية، بق،ل السضعي فوهذا البحث ال يد البحث ال ينطلق من فراغ، من البديهي أنّ
قد  النو سانياتومنها ما كان يف اللّ، وكتبه" اجلاحظ"ق بـها ما تعلّمن استند إىل مراجع ودراسات سابقة،

  .األدبو

       ومن أهم ما قام  األدب، مغة أاللّ مسواء يف البالغة أ، "اجلاحظ"راسات اليت أُجنزت يف آراء الد
 ".ادسن السره إىل القروتطو هأسس فكري البالغي عند العرب،الت " يف مشروع قراءة "ودادي صممح"به
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ا وأيضا الد راسة اليت قام"حممه يف كتاب" ايند الصغري بن" سانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ ظريات اللّالن
بينيمن خالل البيان والت."  

ما جيعل منها ، "بينيالبيان والت"ومن بينها ، فاتهومصن" اجلاحظ"يف آراء  فان، خلصا إىل أنّهذان املؤلّ      
  .ته يف الكالمانطالقا من نظري، أساساً لنظريات لسانية وبالغية

ما جاء عند  إالّ، بوصفه موضوع علم قائم بذاته "صالن" ادصا أو حتدمل ختص، راستنيالد غري أنّ       
"د الصغري بناينحمم "ابع من كتابه املذكور سلفًايف الفصل الس ،صتأين ، ص لنظرية األدبوالذي خق طر

 البالغة،: مثل، ةويف األدب والبالغة بصفة عام ،"اجلاحظ"وران يف كتابات صطلحات كثرية الدامل إىل حبث
  ...غةاللّو البيان الفصاحة،

حبسب رأي ، "اجلاحظ"ت عندصية، كما جتلّقد أسفر البحثان عن رصد لبعض عناصر أو معايري النو       
  .واصلمنهما لتحقيق وظيفة الت رط يف كلّتما يشم والكالم، واملتكلّ: وحن ،نيالباحث

 "من بنية املعىن إىل سيميائية الدال  صنظرية الن" :نذكر منها، ذا إىل جانب مراجع أخرىه       
  ."د اخلطّايبحمم"لـ"مدخل إىل انسجام اخلطاب ، صلسانيات الن"و، "حسني مخري"لـ

لقد كانت الرواستك، قصيغبة يف البحث والتشاف خبايا وأغوار النوحماولة مواصلة  ة،ص خاص
ة ل املشقّوحتم ،والبحث فيه ،عختيار املوضوالدوافع جوهرية ، "اجلاحظ"ستكناه أدب الاجلهود املبذولة 

 ،وأسلوبه، واإلميان العميق مبا قيل يف أمهية املوضوع" اجلاحظ"خصي ألفكار ناهيك عن احلب الش، بشأنه
  .وربطه باحلاضر، لبناء املستقبل، جسر مع املاضي ملد بنةحث لعسى أن يكون هذا الب

وثالثة  ،لة من مدخلة مشكّواعتماد خطّ، واريستعانة باملنهج احلاال، ولقد اقتضت طبيعة املوضوع
  .فصول وخامتة

  .ئتهائدة يف بيقافة الس، فقد تناول الثّ"قافية يف عصر اجلاحظالبيئة الثّ"ا املدخل املعنون بـمأ      

صوخالذي عنوانه ، لص الفصل األو"بحث يف املقترحات لل" بني الغرب والعرب  ،صنظرية الن
شروط وخصائصه، وظائفه  ،ناتهص؛ مكووتناول عددا من العناصر تبحث يف ماهية الن ،واإلسهامات

  .ساق واالنسجام وأدواماكما تطرق ملفهومي االت. إنتاجه

مفاهيم الكالم، البالغة واألدب من حيث  "يور اجلاحظنظاألدب من امل" :اينالثّ عاجل الفصل بينما       
ا وظيفته وموضوعه، والد اجلاحظ"الالت اخلمس اليت قال".  
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      صبـسوم والث واألخري، املص الفصل الثّوخ:"الستعراض ال"يص من املنظور اجلاحظالن ،قاط ن
  .املستمع واملقام م،املتكلّ ،ائص اخلطابصميم املوضوع، كالتحام األجزاء، وخص

  .ئجلنتاستخالصات وااالينتهي البحث عند خامتة جتمل ل

       راسات واألحباثوهذه الدراسة كغريها من الد، جتشة، أذكر منهامت متاعب وصعوبات عد  :  

  ".اجلاحظ"سلوب باإلضافة إىل صعوبة أ .صعوبة ة املصادر واملراجع، اليت عادة ما تكون أهمقلّ -

فال خيفى  .ص كعلمراسات يف موضوع النالد لكن شح امهاذكر املصادر واملراجع هنا، فال أقصد انعدأوإذ 
رت لدراسة اجلاحظ وأدبه، وتناولته من زوايا كثرية على املطّلع ذلك الكماهلائل من األحباث اليت سخ .

   .ي العريبحديث لدى املتلقّ" صعلم الن" وأنّ لكن من زاوية موضوع هذا البحث كانت قليلة، السيما

إلطناب وا ،ز باالستطرادوأسلوبه املتمي ،"اجلاحظ"الع ة، سعة اطّيل صعوبة حقيقأيضا من بني ما شكّ      
جتفال  ،كرار يف أحيان كثريةوالتيعود إىل ل ،وقد قطعه لينتقل إىل موضوع آخر ث عن موضوع، إالّده يتحد

ه من فإن ،الكتابووهذا إن كان اجيابيا من ناحية، حيث جيعل القارئ متعلّقا بالكالم . كما بدأه بعد ذل
  .ناحية أخرى، يرهق الباحث بقطع أفكاره

ن  أيف ،ةجوملرعوبات، قد أعاقت طموح البحث يف حتقيق غايته اآمل أالّ تكون هذه الصغري أنين       
  ".اجلاحظ"دب ة إلضاءة زاوية أخرى من زوايا أسامهميكون 

دعائم هذا البحث، سواء  ءمن أسهم يف إرسا كر اجلزيل لكلّم بالشأن أتقد يف األخري، ال يسعين إالّ
أكان إسهاما مادكر األستاذ املشرف الذي محل على عاتقه مشقّ .ايا أم معنويبالش ة إخراج هذا وأخص

العمل يف أحسن صورة، مصحا، وموجاحا وناصحه. 

ما لديهم، لتستوي هذه احملاولة حبثا، وهذا ليس  مالء الذين جادوا بكلّر كلّ األساتذة والزكما أشك
حماولة بسيطة وسط حماوالت كثرية،  يبقى ،البحث مهما ارتقى ما عرفانا باجلميل، ألنّتزكية للجهد، وإن

  .م العلم العايل، الذي نسأل اهللا أن يزيدنا منهأو خطوة أوىل حنو سلّ
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  :خــل مد
  

  ظـصر اجلاحـية يف عـقافئة الثّـالبي
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  البيئة الثّقافية يف عصر اجلاحظ:                                                                                      مدخل
                             :                                           البيئـة الثّقافـية يف عـصر اجلاحـظ    

         

 .همتفاخر كانت مبعث ، اليتيا كبريا لبالغة العربظهور القرآن الكرمي يف البيئة العربية، حتد شكّل       
حيث نسجوا الشفظ، ودقيق املعىن، فكان وال املنتقاة من خري اللّتهم، ونظموا القصائد الطّعر على سجي

مالشعر ديوا.  
 ،ز عنهاه متيلكن ،ص القرآين الذي نزل بلغتهممود أمام القرآن الكرمي، أو النهذا مل ينفعهم يف الص أنّ غري

م إىل دراسته فوقف العرب عاجزين أمامه، مم ة اإلعجاز فيهستكناه علّالا دفع.  

       ا من أسباب قيام الدهغري غوية العربية، فإنّراسات اللّولئن كان هذا سبب امن الدوافع كان كثري. 
قافة قافات األعجمية بالثّولة اإلسالمية، وفتح العديد من األمصار، امتزجت الثّقعة اجلغرافية للدع الرتوسبف

  .اللّغةحن يف العربية، فشاع اللّ

أحس ذا اخلطراملشتغلون بالن ص القرآين، به إىل القرآن الكرميوخشوا تسر، فاع فهرعوا إىل الد
. ة حتصينهمهم -نيني وأصوليني ولغويحنوي: من ،باختالف مشارم ومذاهبهم -ومحلوا على عاتقهم ،هعن

وقد متخض عن هذا االهتمام، وهذه الدفظهر ،ة علومراسات عد :علم النفسري حو، البالغة، الت
   ...واحلديث

األحيان، يف تفسري ما استغلق عليهم  حيث رجعوا يف كثري من -كانت لغة القرآن لغة العرب  ◌ّ وملا       
غة، فقد درسوا درجوا يف دراستها، وسلكوا منهج دراسة اللّ -ديوام أو أقوال األعراب ىلإ من األلفاظ

روف احملايثة له،  ، والظّسياقبال-غالبا -صكما ربطوا الن ،احلروف واألصوات واأللفاظ والعبارات
  .لتفسري اخلطاب ،لغويا وسياقيا ؛ة بكلّ جوانبهالقرائن املساعدة على فهمه، لإلحاطو

 لّكأسهم و الكتاب،أو القرآن د الذي يهد ،احفاخلطر الز لصد رسنياطوائف الد - إذن-انربت       
دارس جبانب من الدالقرآينص راسة، إلضاءة الن.  

      للحديث عن هذه الطّوائف،  سع املقام وال البحثوال يتيستهلك كثريا من  ،ب طويلفهو متشع
اجلهد والوقت، ألنّ النو لص القرآين مبا هو كالم اهللا املنزز عنها يفشبيه باللّ ،هاملنزغة العربية، متمي  ،آن

 ليه األوومتلقّ، )وجلّ اهللا عز( ، انطالقا من مصدره أو منتجهفيه فكان من الواجب استقصاء البحث
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)(يه يف درجة ثانية لقّومت ،)مى اهللا عليه وسلّسول صلّالراس أو العاملنيالن(، بطبيعة احلال-ص يف ذاته والن- 
كونه الرسالة اليت يود الدا ارسون فكللوقوف على سبب إعجازها ،شفرا. 

هؤالء الذين يرى  ،ماني ودراسمباحث األصولي مات اليت قُدمت يف هذا اال،اسهإلكان من بني ا
  1.وإجراءاته من املفهوم املعاصر هص كما تداولوه، يقترب يف تعريفم النمفهو أنّ "حسني مخري"

          ،وأصول احلديث. وحيد أو علم الكالمبعلم الت وتم، ينأصول الد: علم األصول إىل ينقسم       
عىن ،وأصول الفقه. مبصطلح احلديث وختتصاليت ي ون بالبحث يف األدلّفيها األصوليستنباط ة، الرعية الش

2كاليفاألحكام والت.  

       أمىص، فقد اختلفوا يف ذلك، وذهبوا فيه مذاهب شا عن تعريفهم للنت. م الواضح منهم من قس
اللة إىل ظاهر ونصٍِالد 3(ر وحمكمومفس(.  مه فريق آخر إىل ظاهرونصوقس)؛ فما كان قاطعا يف داللته )4

فريق بينهما من تهم، هو التالشائع عند عام أنّ بيد. واختلفوا يف آرائهم ،"صالن"فهو  ،أويلل التبال يق
اللة هو فالقاطع  ؛اللة على املعىنحيث قطعية الدالدا هو واحملتمل لغري املعىن الظّ ،صالنحاهر احتماالً مرج

 .5الظّاهر

هذه مبوجب  - صفالنؤيةالر- تلك األلفاظ مل  نّأفك .وفهكان معناه يف حرو ،أويلهو ما ال حيتمل الت
  .ذلك املعىنالّ لإ عتوض

وسيأيت تفصيله يف الفصل  -هورغوي الذي يعين الظّعريف اللّمن الت مستمد عريف،هذا الت املالحظ أنّ       
لاألو - ا مكشوفًافالنأو باألحرى ال حتمل ألفاظه إالّ ،معىن حروفه اليستخرج منه إالّ ،ص ما كان ظاهر 

  .احدامعىن و
                                                             

 -بريوت ،ار العربية للعلوم ناشرون، الد1ال، طص، من بنية املعىن إىل سيميائية الدنظرية الن: حسني مخري :ينظر -1
  .45م، ص 2007 -هـ 1428 ،لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر

 -وزيع، اإلسكندريةشر والتباعة والنار اجلامعية للطّالد ،دط ،نيدراسة املعىن عند األصولي: طاهر سليمان محودة: ينظر - 2
  .3ص ،ت د ،مصر

  .احلنفية -3

  .الشافعي -4

  .129،130ص  ، ص املرجع السابق: طاهر سليمان محودة: ينظر -5
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 إنّ « .ياق احلايل أو املقامعنايتهم الفائقة بالس ،نيالباحث يف دراسته لتراث األصولي انتباه ما يلفت
مكتفيا بداللة  ،عناصر من الكالم م العادي أو من فوقه يسكت عن أشياء أو حيذفالقرائن قد جتعل املتكلّ

  .)1(»ردبأو بشيء من الت ،أو احملذوف بداهة ،امع من فهم املسكوت عنهن السايل متكّوهي بالت القرائن،

       ا يف حتق ،روف اخلارجة عن الكالم احمليطة بهي القرائن أو الظّتؤدا بارز؛ق الفهم لدى املستمعيدور 
بدوره  -القائل -وهذا األخري .وختتزل له معىن القائل أو ما يقصد قوله ،فهي تساعده على تأويل الكالم

  .مأو إشارة بدل أن يتكلّ إماءة وقد يلجأ إىل استعمال ،فظنيه عن كثري اللّغ إجياز كالمه، وتيستند إليها يف

       غوي،ياق اللّوقد كان اهتمامهم هذا يف درجة ثانية بعد الس هم مل يغفلوا معىن األلفاظفال ننكر أن،           
ملعرفتهم أنّ ،ما ربطوا ذلك باملقاموإن دها إالّ املقام غري ثابتة، ،رةاملعاين متغيالذي يضبط  ،اليضبطها أو حيد

  .ب باقي املعاينويغي ،معىن واحداويفرض  الكالم وحيثياته،

       العام واخلاص، يف ضح هذا من حبثهميت وأسباب النفمثال يف حديثهم عن العام  .رزول واحملكم واملفس
اب احلمل دوعلى يطلق  ابة،فلفظ الد .اللة على العمومالدال يراد به  ،فظ العاماللّ يرون أنّ ،واخلاص

لكل ،وهو يف األصل ،ةخاص ّ◌ 2يف األرض ما يدب. 

      ياق اخلارجيوعنايتهم بالس، ته يف حتديد املعىنواتفاقهم على أمهي، فريث"كبري نظرية  تشبه إىل حد "
)Firth(، املعىن عند  نّإ  «إذ)سياق "باإلضافة إىل  غوية،وعة من الوظائف اللّب من جمممركّ كلّ ،)فريث

حوية النو ،)ةاملورفولوجي(رفية الص مثّ ،الوظيفة الصوتية ،غويويشمل اجلانب اللّ ،غويغري اللّ" احلال
)ويشمل سياق احلال عناصر كثرية ،واملعجمية )ركيبيةالت، روف املالبسة واملخاطب والظّ، مصل باملتكلّتت

3»ةوالبيئي.  

      فهذه النخرج النالسيما خالل -الذي قبع فيه لفترة غري يسرية ،غويص من سجن سياقه اللّظرية، ت
ربطه مبا هو  مثّ ،الجوع إليه أولتضيئه وتكشفه بالر -صشيء خارج الن اليت ألغت كلّ ،ويةينبفترة شيوع ال

  .يف الوصول إىل املعىن خيفىال  ذيال دورهخارج عنه، لكن له 

                                                             

  .149دراسة املعىن عند األصوليني، ص: طاهر سليمان محودة -1 

  .38ص  ،املرجع نفسه:ينظر -2 

  .214املرجع نفسه، ص  -3
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فالتدروت، بدءا ص،ج يف دراسة النبالص مثّ ،رففالص ما هو إالّ ،وصوال إىل املعجم ،حوالن 
غوي يتظافر مع ياق اللّالس فإنّ ،ومنه .مأو مقصد املتكلّ ،أو الغرض من الكالم ،خطوات للبحث عن املعىن

يقّأو باألحرى العمل على تسهيل حصوله لدى املتل ،ياق املقامي إلنتاج املعىنالس.  

فق من جهة فهو يتFirth(، "(فريث"ياقية لدى ظرية السال يشبه فقط الن ون،ما قام به األصوليإنّ        
ص الن"كتابه  ىمس ياق، حىتص بالسمن وجوب ربط النVan Dijk( ،( "فان ديك"رآه ما  عأخرى، م

ياقوالس."  

       لكن دراسة األصوليا جدل كبري ،ص القرآينني للمعىن والنثار بشأ، ل عقهموا باستنادهم إىل الوات
  .غةبعيد عن واقع اللّ عن معىن عقلي خضا جعل دراسام تتممم واحلجاج،

      والنة، فقد غذّزعة العقلية ال ميكن إنكارها يف الدا ثقافة كالمية واسعة عند كثري رس األصويل بعام
إىل فساد  ،نييه حذّاق األصولبل كانت سببا يف أن تنب ،ائدةتكن هي الس هذه الثّقافات، مل غري أنّ .منهم

  .1غويغة أو املعىن بصفة عقلية بعيدة عن الواقع اللّدراسة اللّ

والكالم مبا  .ني من خاللههام إىل األصوليتوجيه االت الذي متّ نفذهي امل -إذن- قافة الكالمية كانت الثّ       
للوقوف على البيئة  ،ابة البحثسيكون بو ،ة يف تلك املرحلةخاص ،صيته يف اآلفاقوذاع  ،هو علم اشتهر

م املعتزيل، املتكلّ" اجلاحظ"ل فيها فكر اليت تشكّ - وصانع فكره ،اقدر قوي على ثقافة النمبا هي مؤثّ-قافيةالثّ
جاهاته ص من اتوسنخص ،زر القليل، فهو مبحث تفرد له األحباثق إىل علم الكالم، ولو بالنسنتطر ،لذا
  .معتزليا" اجلاحظ"كون " املعتزلة"

ارسون أسبابا حيث يذكر الد ،وجد علم الكالم ظروف اتمع اإلسالمي مواتية لنشأته وترعرعه
  .هورنته من الظّمكّ ة مساعدة،وأخرى خارجي داخلية،

ما امليتافيزيقية منها، يفرضان عليه السي ،وكثرة األسئلة ،املعرفة الذي يسكنه حب ،فطبيعة العقل البشري
ل يف الكون، ووجود الثّالتأمتمع اإلسالمي، كالثّقافات األجنبية، والتاليت  ،قافة اليونانيةيارات املتباينة يف ا

، )اإلنسان -العامل - اهللا( :الوثق بالثّة فيما يتعلّخاص ،ها اإلسالم بطريقة متباينةعاجل ،ناقشت مواضيع
  .ينفاع عن الدل والدعقّأوجب الت ،ببعض اخلطورة يف اآلراءسامها اتو

  

                                                             
  . 236 -235دراسة املعىن عند األصوليني،  ص ص : طاهر سليمان محودة: ينظر -1
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       اليهودية واملسيحية: يانتانوهناك عامل آخر، هو الد، ة يف قضية وتضارب اآلراء واختالفها، خاص
التباوقول اليهودية  ،القضايا وحيد، مبا هي أهمملتإمكانية تصوير اهللا يف صورة الكائن البشري(جس(، 
حاد بني اهللا ات اسوت، فكان املوقفان معاديني لإلسالم، الذي يرفض أيهوت والنحاد الالّملسيحية باتوا

  .)1(والكائنات

 ذلك أنّ « .قافات موضع صراع يف العامل اإلسالمي، بعد انصهارها يف بوتقتهفكانت هذه الثّ      
على ما  ،عبريالت إن صح" العقلية"رورة احملافظة ر إىل ضهت املسلمني يف وقت مبكّقافات األجنبية قد نبالثّ

وما كان بوسع املسلمني أن يقوموا بذلك، إالّ بتأسيسهم لعلم الكالم، وما  .لديهم من نص ديين مقدس
وتقدمي آرائه وأفكاره  ه،وتقومي ،ين اجلديدها كانت بقصد احملافظة على الدكلّ ،مياثله من أحباث أخرى

  .2» عقلية مقنعة ةوبأدلّ ،بصورة واضحة

       روا أنفسهمهذه املواقف، أجربت من سخ، وانربوا للدالع على ين اإلسالمي، على اإلطّفاع عن الد
ادا دنوا من طعنها من داخلها، ويكونوا أنى يتمكّما جاء فيها، حت يانات، واإلملام بكلّقافات والدهذه الثّ

العقل،  ة القوية، وجد هؤالء أنّوالغلبة فيه لصاحب احلج ،نيوملاّ كان املقام مقام جدل وبراه. خلصومهم
أثري عليهم  ،روه لدحض حجج اخلصوم، وإقناعهم بدينهمأحسن وسيلة أوسالح لتحصيل ذلك، فسخوالت.  

 ،ذاته يين يف حدص الدرت يف نشأة علم الكالم، فقد كان النولئن كانت هذه األسباب اخلارجية أثّ       
العقل اإلسالمي إىل حبثها  ة عن احلقائق الكونية، اضطرفمن جهة، أثار قضايا هام. ذلك داعيا إىل
قد فتح  ،ص القرآين إىل آيات حمكمات وأخرى متشااتومن جهة أخرى، كان انقسام الن ،ومناقشتها

3أويلباب الت.  

إذن–ص القرآين بطبيعته جذب الن - ارسني،الد بهم من نظمه وتأليفهلتعج، كان  ،أويلوفتح باب الت
دراستهه وخول إىل عاملأيضا له دوره البارز يف اإلغراء، للد.  

                                                             
  .37ص. مصر، د ت -ط دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.علم الكالم ومدارسه،د: فيصل بدير عون: ينظر  -)1(

  .37ص  ، املرجع نفسه -)2(

  .43ص ، املرجع نفسه: ينظر )3( 
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هذا التنصر حامد أبو زيد"ه أويل الذي عد"1(قافة واحلضارة يف إنتاج املعرفةة من آليات الثّ، آلية هام(.  

قال  .ر يف آيات كثريةدبوالت ،أملظر والتيين النص الدكر، فرض النوباإلضافة إىل األسباب سالفة الذّ       
  .2﴾ماوات واالَرضِقُلُ انظُروا ماذَا في الس ﴿ :اهللا تعاىل

أَنْ و ٍءيش نم للَّها قلَا خمو ضِراالَو اتاومالس اَولَم ينظُروا في ملَكُوت ﴿: وقال يف سورة األعراف
اقْت كُونَ قَدى أَنْ يسونعنومي هدعب يثدح فَبِأََي ملُهأَج ب3﴾َر.  

      ظر والن-ن اإلنسان من استجالء حقائق كثريةميكّ - لمبا هو تأم. أمل يف الكون وسائر فبالت
املخلوقات، اليت أوجدها اهللا على البسيطة، يتللكون ال حمالة،  اهناك إلـه واحد نّوأ ،وحيدضح درب الت

تهما كان وما سيكون مبشيئ وكلّ ،مرر األيدب.  

ر، حتى أصبح ومنا وتطو وافع، اليت ظهر يف إثرها علم الكالم،األسباب والد -باختصار-كانت هذه       
  .علما مستقالّ

وهذه . معان عديدة 4هوت والفالسفةا عن تعريف علم الكالم، فيذكر كثري من علماء الالّمأ       
إالّ ،نت يف ألفاظهاعاريف، وإن تبايالت ها كلّأنعلم  فق على معىن واحد، فهي جممعة على أنّها تكاد تت

الكالم من شأنه أن يساعد املسلم على نصرة اآلراء الدنة بالعقل، وهذه ينية، الواردة يف القرآن والس
التوأن  ،انية إثباتا صحيحاعلم الكالم علم يستطيع املرء من خالله أن يثبت العقائد اإلمي ن أنّعريفات، تبي

يرد 5(به واالحنرافات عن هذه العقائدكلّ الش(.  

                                                             
غرب، امل –، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 5ط ،ص، دراسة يف علوم القرآنهوم النمف:زيد نصر حامد أبو :ينظر  )1(

  .9، ص2000لبنان،  –بريوت 
  .101يونس، اآلية  - 2 

  .185األعراف، اآلية  -3 

  
  .أبو علي اجلبائي وفخر الدين الرازي: منهم -4

  .20 علم الكالم ومدارسه، ص: فيصل بدير عون: ينظر 5  
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       أنّ ،ن هذامضح يت علم الكالم قائم على إثبات العقائد، والدخطر  فاع عنها، ومحايتها من أي
. هنيالرباوواستخالص احلجج  فكريبالت معتمدا يف ذلك على العقل، ألنه القادر على دفع اخلطر، ،خارجي

  .أثري فيهم ؟ومل ال، الت، مود يف وجه اخلصومالوحيدة القادرة على الص هي ،ة الواضحة القويةاألدلّ ألنّ

علم الكالم علم مستحدث يبحث عن « الذي يرى أنّ ،"صاحل الكرباسي"وإىل مثل هذا، يذهب       
ين اإلسالمي، أي األلوهيةإثبات أصول الد، لوحيد، العداليت تشمل الت، بوة اليت ة واإلمامة واملعاد باألدلّالن

  .1»تفيد اليقني

هي أنّ. عريفات واحدةفاخلالصة اليت تنتهي إليها الت باحلجج )2(ينموضوع العلم، إثبات أصول الد
ل إىل اهللا عن طريق العقل؟ كيف نثبت ذلك؟ وكيف نبقى صامدين أمام حجج  كيف نتوص. العقلية

  اخلصم ؟

اتواملنهج على املوضوع ،ن إذنارسوفق الد، لكنمية، وسبب تسمية هذا العلم سهم اختلفوا يف الت
  :فأرجعوا ذلك إىل بعلم الكالم،

- هل هو حادث أم قدمي؟( ل مسألة طرحت على بساط البحث يف هذا العلم، كالم اهللاإنّ أو.(  

ين ادية اليت تبحث عن أصول الده من عادة علماء الكالم األوائل بدء مقاالم يف كتبهم االعتقنأل -
  .سميةومن هنا جاءت الت"...الكالم يف كذا"ـب

حدث والكالم، يف جمال العقيدة              ميه على التل يف زيادة قدرة متعلّوظيفة هذا العلم املتمثّ -
  .ستدالل، فلذلك يطلق عليه علم الكالمواال

ظر، ة يف علوم أهل النن، أشبه باملنطق يف تبيينه مسالك احلجيستدالل على أصل الداله يف بيان طرق انأل -
فرقة بينهما، وحماولة الذين كانوا ميثّوأُبدل الكالم باملنطق، للتزوا  لون األفكار والعقائد اإلسالمية، أن يتمي

                                                             
مجادى  21اخلميس . .http: www. Islam 4u.com/ al mojib-show. Phpعلم الكالم : صاحل الكرباسي -1

  . 2010مايو  6 -هـ 1431 األوىل

، اهللا حمدث العامل، اهللا عامل قادر )قدم العامل والزمان(القول يف حدوث األجسام، الرد على الدهرية : أصول الدين  – 2
 واحد، الرد 53املرجع السابق، ص : فيصل بدير عون: ينظر. على من قال بالتثليث وكثرة الصناع، اهللا ليس جسماًحي.  
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            ين والعقل أي الفلسفة سمية بني الدفاختاروا علم الكالم، لوقوع الت ،)الفالسفة( على خصومهم
  .1والوحي

ومن الفرق الكالمية، اليت ال يكاد خيلو منها كتاب يبحث يف علم الكالم، فرقة املعتزلة، اليت مل تسلم       
وقد كانت نشأا يف ظروف . ا على آرائهاختالف يف التسمية، ومن ظهور خصوم هلا ردبدورها من اال

  . ظهور علم الكالمت إىلأو يف أجواء هي نفسها اليت أد ،متقاربة

يانات اليت كانت ين اجلديد ضد الدفاع عن الداملعتزلة كمدرسة إسالمية عقلية، قد قامت للد«فـ      
  .2»ا إفادة كربى مرت ما، وأفادت منهتأثّ...وعلى رأسها اليهودية واملسيحية ،موجودة آنذاك

ائم، ها الدومهّ ،اغلكان شغلها الش ،حويةية والنغوكباقي الفرق الكالمية، ومن قبلها اللّ ،فشأن املعتزلة
الدرون قافات اليت تضاربت فيها اآلراء، وتصارع فيها املفكّين اإلسالمي، خشية انصهار الثّفاع عن الد

ارسونوالد .  

      أنويف سبب النذا الش ة اليت تروىارسني وعلماء الكالم، القصح أغلب الدشأة، يرج:  

ين، لقد ظهر يف يا إمام الد: جل على احلسن البصري، وقالدخل ر«  
يخرج به  ،والكبرية عندهم كفر ،رون أصحاب الكبائرزماننا مجاعة يكفّ

 ،ومجاعة يرجئون أصحاب الكبائر. ة، وهم الوعيدية واخلوارجعن امللّ
هبهم ليس ركنا مذمع اإلميان، بل العمل على  والكبرية يف نظرهم ال تضر

وهم  ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،مع اإلميان معصية ال يضر ،انمن اإلمي
ر احلسن يف ذلكففكّ.ة، فكيف حتكم لنا يف ذلك اعتقادا ؟مرجئة األم، 

صاحب الكبرية  إنّ: أنا ال أقول: عطاء بن واصلقال  ،وقبل أن جييب
 ،ؤمنال هو م ،بل هو يف منزلة بني املنزلتني ،وال كافرا مطلقا ،مؤمنا مطلقا

 ،واعتزل إىل أسطوانة من أسطوانات املسجد ،وال كافر، مثّ قام واصل

                                                             
مجادى األوىل 21اخلميس  http://www. Islam.4u.com/ al mojib- show. phpعلم الكالم : صاحل الكرباسي 1

  .م 2010و ماي 6 -هـ1431

  .189علم الكالم و مدارسه، ص : فيصل بدير عون  -2
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ا اعتزل عن :فقال احلسن. يقرر ما أجاب به مجاعة من أصحاب احلسن
  .1»فسمي هو وأصحابه معتزلة .واصل

 دوع ،أريخ للمعتزلة، هو بداية الت"احلسن البصري "حلقة أستاذه " واصل بن عطاء "كان اعتزال       
اين كان هذا يف بداية القرن الثّ. س هذه الفرقة الكالمية، اليت سرعان ما ذاع صيتهامؤس ،بذلك" واصل "

  .للهجرة

ما ذُكر يف نشأة علم الكالم،   باإلضافة إىلف. ظهور املعتزلةمل تكن هذه احلادثة فقط السبب يف        
دراسة املعتزلة للفلسفة والفالسفة يف مراكز  :اومه ،يف ظهور الفرقة نيأساسي اكان ،نضيف سببني آخرين

وكذا اخلالف  .قلية غري كافيةنة الاألدلّأنّ هم رأوا ين، ألنإىل الد واكانت موجودة بالبالد املفتوحة، فلجأ
الشالذي كان على غاية كبرية من األمهّ ،)ى اهللا عليه وسلّمصلّ(سول ديد حول اإلمامة بعد الرنة ية بني الس
  .2كب الكبريةتخلوارج حول مروا

كانت هذه أهم الداعد ألقابباليت أخذت فيما  ،ت إىل ظهور هذه الفرقةوافع واألسباب، اليت أد 
ا اخلصوم، وكانت تنفر منهاكثرية؛ ألقابا أطلقتها هي على نفسها وكانت حتب ذها، وألقابا ومسها.  

اليةفكانت األلقاب الت: وس، والق أهل احلقلةاملعطّ ،واجلهمية ،دريةوا، وحيدوأهل العدل والت...  

ص عن الن دوذّقامت على أساسها أفكارهم وجهودهم يف ال ،وقد عرف املعتزلة بأصول مخسة
  .3هي عن املنكروحيد، العدل، الوعد والوعيد، املنزلة بني املنزلتني، واألمر باملعروف والنالت: هي القرآين،

اهللا  هتنزي :وحيدفالتاهلات غري املغايرة فات هي الذّاملطلق عن صفات املخلوقني، واعتربوا الص.  

فاهللا عادل، وصفة العدل . ق بالفعل اإلهلي من حيث صلته باإلنسانيتعلّ صفة للفعل اإلهلي، أهم: العدل
من هنا  .فال جيوز أن يعاقب على عمل هو جمرب على فعله هذه تستلزم أن يكون اإلنسان خميرا يف أفعاله،

  .ية اإلنسان وقدرتهألفعاله، ومن هنا نستنتج قوهلم حبراالختيار، خالقا  قادرا علىكان اإلنسان حرا، 

                                                             
   .85،86، ص ص م1994، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 10العقيدة والفرق اإلسالمية ط: صربي خدمتلي- 1 

  
  .185،193ص ص  علم الكالم ومدارسه،: فيصل بدير عون: ينظر -2

  .193،199ص ص  ،املرجع نفسه :ينظر - 3
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  .واب والعقاب، استحق الثّوحريته فبقدرة اإلنسان .ع عن أصل العدلمتفر :الوعد والوعيد

  .وال مؤمنا ه ليس كافراوا أنأفر ،كب الكبريةتقة مبراملتعلّ :لة بني املنزلتنيزاملن

 1املنكر نهي عوآخر أصل هو األمر باملعروف والن.  

ا املعتزلة، وهومجوا من خالهلا، وأثارت  انفرد كر هنا، قضية خلق القرآن، اليتوما هو جدير بالذّ
عة عن األصل األول، ، متفر"صربي خدمتلي"وهذه القضية كما يرى . فتنة عظيمة يف اتمع اإلسالمي

2وحيدالت.  

ما هو عامل وإن ،علمبفليس اهللا عاملا  ،ات اإلهليةفات عن الذّفت الصناملعتزلة  فما هو معروف أنّ       
صميم الذّات وجواهرها،  جوهر منبل هو  -عز وجلّ  - أي إنّ العلم ليس صفة من صفات اللّه ؛بذاته

إنّ القرآن قدمي لكان إلـها مع : افلو قالوواألمر نفسه يف قضية قدم القرآن؛  .اليت ال يشاركها فيها أحد
قدم  املسيحيني، ألنّ  املعتزلة رأوا أنّ - حني يعتقدون بقدم كالم اهللا- اهللا، وخشوا أن يضاهي املسلمون

  .3سيؤدي إىل اعتباره مبثابة املسيح عند النصارى ،القرآن

نصر حامد أبو : "ن هؤالءنذكر م. هذه القضية نوقشت كثريا، وهناك من تبناها يف العصر احلديث       
، حيث رأى أنّ النص منتج ثقايف، واملقصود بذلك "مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن "يف كتابه " زيد

  . 4أنه تشكّل يف الواقع والثّقافة خالل فترة تزيد على العشرين عاما

هاء، مبا يعين، أنّ النص تشكّله فالنص من هذا املنظور، يتشكّل بالواقع بدءا، ليشكّل هذا الواقع انت      
  .الثّقافة وتستدعيه الظّروف، مثّ بدخوله إليها، يصبح عامال مكونا من مكوناا

الواصلية  : ويرجع بنا احلديث إىل املعتزلة، هذه الفرقة اليت انقسمت فيما بعد إىل طوائف كثرية، منها
  5...ة واجلاحظيةواملعمري ،واحلديثية والبشرية ،ظاميةاهلذيلية والنو

                                                             
  .88،100العقيدة والفرق اإلسالمية، ص ص  :صربي خدمتلي: ينظر -1
  .92املرجع السابق، ص : صربي خدمتلي: ينظر -2

  .93املرجع نفسه، ص : ينظر-  3
  .24مفهوم النص، ص : نصر حامد أبو زيد:ينظر - 4
  .236علم الكالم و مدارسه، ص: فيصل بدير عون: ينظر - )5(
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رت فكيف أثّ .كونه موضوع البحث ،، الذي نسبت إليه آخر اجلماعات"اجلاحظ"نصل ختاما إىل 
  .وهذه العوامل يف فكره ؟ ،هذه البيئة

، هو الذي دارت حوله آراء )العامل -اإلنسان –اهللا ( الوث الذي عاجلته الفلسفة اليونانيةالثّ إنّ
ر يف ل املتدبطريقا للمتأم صبة اليت ذكرها، إالّالعامل وبيان النصبة، وما النث كثريا عن فقد حتد". اجلاحظ"

موزا ودالالت، روجعل الكون مبا فيه . وتبني وهي عجماء ،الكون إىل اهللا، يفصح مجادها عن خالقها
بعضها مبيتبينن  واآلخر م، فيسلك املتبية ن خالهلما علّذين يكتشف موضيح، اللّن طريق االستجالء والت

  .اخللق، ومعرفة اخلالق

يعرب منه اإلنسان  ،أو باألحرى ،، جسر يربط بني اإلنسان واهللا"اجلاحظ"ره العامل كما صو إنّ       
حتى  ،صبةث عن العامل، نراه ال خيفي انشغاله العميق بالنتحدي ذوهو إ .على وجوده تدلّسوي ،يعرف اهللال

 ره ؟ أو ما السهوحياول اجلاحظ استكنا ،الذي ختفيه رفما الس. فان عليهايني يتوقّبالبيان والت يشعرنا بأنّ
  .؟ ائد افيه اجلاحظ وراء هذا االهتمام الزخي الذي

إنّ نظرة بسيطة على ما كتبه اجلاحظ بشأن النصبة وبياا، تفصح عن دورها اهلام يف إجياد العالقة        
فهي ذا تستحيل نصا  .توضح قدرته ها رمز وداللة على وجود خالق للكون،ألن بني اإلنسان واللّه،

  .على اإلنسان أن حيلّ شفراته ليتواصل مع باثّه تواصليا ملقى يف  العامل،

كيف تشتغل هذه النصبة إلدراك غايتها يف التواصل؟ هل هي  :لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا      
  .حقيقة نص تواصلي ؟

من خالل معاجلته لـهذا الثّالوث، حىت ) العامل-اإلنسان-اهللا(للعالقة بني " اجلاحظ"مثّ كيف انربى        
  بيانا على وجود خالق؟ وكيف أثّرت عليه أصول املذهب االعتزايل؟   -ةصبة خاصوالن -العامل وجد أنّ

اشتغالهات ما حقيقة هذا البيان؟ وما هي آلي يف التق ص باملفهوم املعاصر، مبا هو حمقّواصل؟ هل هو الن
واصل؟للت.  

واستجالء عالقة اهللا  ،هذه األسئلة سيحاول البحث اإلجابة عنها، بعد وقوفه على حقيقة البيان ،إذن
                                                                                                           .باإلنسان من خالل العامل
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  :األول الفصل
ص، بني الغرب والعرب نظرية الن  

 .النظرية - 1

 .املفهوم اللغوي -1- 1

  .املفهوم االصطالحي -2- 1

2 - ص وإشكالية املفهومالن.  

  .املفهوم اللغوي -2-1                

 .إشكالية املفهوم-2-2       

 .تعريف النص-3- 2     

 .عند الغرب – 3-1- 2     

  عند العرب -3-2- 2     

        2 -4-الكتابة/ اخلطاب  /صالن 

  .اخلطاب/النص-2-4-1                 

  .الكتابة/النص-2-4-2                

   3-  صنظرية الن    .  

 .لسانيات النص -

 . حتليل اخلطاب   - 

  حنو النص -

 .علم النص -
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 نظرية النص، بني الغرب والعرب              :                                          الفصل األول    

     بعد وقوف الدحوية طويال عند مستوى اجلملةراسات اللسانية والن-لت إليهكأقصى ما توص- 
ظهرت احلاجة إىل توسيع عيراسة،نة الد فاهتم ال بالنكان مكتوبا أم أسواء -  ص ذاتهالباحثون يف هذا ا

كما أخذ اجلانب ا -اشفويهتماماالداويل فيه نصيبه من لت.  

       ذا، أصبح مفهوم النص مفهوما أساسيا يف سياق الدةراسات األدبي، االهتمام به باعتباره  وانصب
مفهوما نقدي1ا لتعيني حدوده وإشكالياته وجماالتها إجرائي.  

وهو شرط أساسي لقيام علم  -ات عديدة من حيث حتديده ص، القى إشكاليمفهوم الن غري أنّ       
صموضوعه الن- ظرفاختلف باختالف زوايا الن، ة بعد مزامحته من طرف مصطلحات أخرى تتداخل خاص
  .معه أحيانا

      عمل مين ،هذا لكن تقدهراسات فيم الد، ماسك فقد أسفر البحث عن نظرية قائمة على عنصري الت
النجامعة بني املناهج ال ،واصلصي والتقدية احلديثةن، ن ديكاف" حيث استمد" ) Van Dijk(2 من  أدواته

واللّ ،يميائياتالسسانيات والن3يديلوحو الت.  

وكما زامحت النحيث ظهرت  ،ظرية القائمة بشأنه من ذلكص مصطلحات عديدة،مل تسلم الن
  .صوعلم الن صحنو الن ،ص، حتليل اخلطابلسانيات الن: مثل ،مصطلحات وتسميات إىل جانبها

 سبة ملا تداخل مع نظريةوتوضيح ما بينها من فروق، سواء بالن ،فحات تعريفهاحاول هذه الصتوس       
الع ن أمكن اإلطّمم ني،سانيحبسب ما جاء عند بعض اللّ ،ص ذاتهيف الن كانأم ما  ،من مصطلحات النص

  .على أعماهلم يف هذا اال 

                                                             
  .17 ،13ص  من بنية املعىن إىل سيميائية الدال، ص نظرية النص،:حسني مخري :ينظر 1

2 بعينيهو مؤسص يف الساد معه ت ،اس علم النوبول فابر،  لون،يجورج يول ،كريستيان با جيليان براون، :ومن الر
 :أمحدمداس: ينظر .حممد مفتاح وحممد اخلطايب :ومن العرب يف هذا اال .آدامروبرت دوبوجراند، جون ميشال 

عامل الكتب احلديث ، األردن-عمان ا للكتاب العاملي،، جدار1حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري ،ط لسانيات النص،
  . ص و املقدمة ،2007 ،األردن -أربد ،للنشر

  .18ص السابق،املرجع  :حسني مخري :ينظر  3
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  :النظريـة -1

  :غويم اللّاملفهو-1-1

  

  :ة نظر ما يلييف ماد ،جاء يف لسان العرب احمليط

  .ونظر القلبنظرت إىل كذا أو كذا من نظر العني : العني، وتقول حس: ظرالن: نظر«

  .يء بالعنيل الشتأم: ظرالن ":اجلوهري" ويرى

  .ا فيه معا كيف تأتيانهمتإذا نظر ،تناظر أخاك يف أمر أن: واملناظرة

ا :ظروالنيءلفكر يف الش، ره وتقيسه منك، وتنظرتقد :1»م وفراسةن، وهو نظر تعلّأي تتكه.  

فاملتمععريفات، يستخلص أنّن يف هذه الت ظر متوقّالنف على التأمفكّل، والتر، والتر يف أمر، أو دب
خالل التعريف  ظرية عند الغرب، منوهذا ال يبتعد كثريا عن معىن الن. جوانبه لإلحاطة بكلّ ،شيء ما

  .2» ظرية فعل املالحظةالن « :اآليت

  

  

  

 
                                                             

، صادر دار، 1ط باب الراء، ،)نظر(مادة لسان العرب، :، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقيابن منظور  1
  .220 -215، ص ص5الّد  م،1992-هـ1412 ،م1955-هـ1374 لبنان،-بريوت

2  Dictionnaire encyclopédique Larousse : Librairie Larousse, 17 rue du Montparnasse et 
114 Boulevard Raspail Paris 6, p1391.       ترمجة شخصية 
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  :ا ملفهوم االصطالحي -2- 1

         

       ا يف االأممة من اآلراء واألفكار حول موضوع ما، مثالجمموعة منظّ « :ظرية هيصطالح، فالن :
، واليت تؤسس لصحة جتريبيامة املثبتة أو هي جمموعة من الرباهني والقواعد املمنهجة واملنظّ .نظرية سياسية

   .1» نظام علمي

تيجة اهنة للعلم، ويشري إىل النل احلالة الرفرض علمي ميثّ «: هي" جمدي وهبة"ا والنظرية كما يعرفه       
  .2»الزمن  نة منيف حقبة معي ،اليت تنتهي عندها جهود العلماء أمجعني

       مة، غوي، فوضع القواعد املنظّيرتكز على املعىن اللّ - ليكما هو ج -ظريةواملعىن االصطالحي للن
والوصول إىل نتيجة أو نظرة، تلم راسة، اليتأباملوضوع جمال الدى إالّت بإطالة النظر، والتدبتكون  ر فيه، حىت

تائج دقيقة، واحلدود واضحةالن.  

  

  

  

  

   

  

  

  

                                                             
1  -ibid, p1391. 

  . 569م، ص1994لبنان،  معجم مصطلحات األدب، دط، مكتبة: جمدي وهبة - 2
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2- ـص وإشكالـية املـفـهومالن:        

  :غويم اللّاملفهو -2-1     

 

  :الية، يف معجم لسان العرب باملعاين الت" صالن"ورد لفظ       

  .صظهر فقد نما أُ رفعه، وكلّ: اه نصاحلديث ينص نص .يءرفعك الش: صالن: نصص «

 ضع على وضأي على غاية الف: ةاملنصهورهرة والظّيحة والش.  

  .ظاهر لفظهما عليه من األحكام ي ما دلّأ: نةالس ونص ،القرآن نص :ومنه قول الفقهاء

وانتص 1» إذا استوى واستقام: صبنتيء واالش.  

هور واجلالءها تقريبا إىل الظّص، ترجع كلّفمعاين الن.  

       أمة تينيفهو مأخوذ من الالّ «، ص يف املعجم الغريبا الن)textus-tissu(،  جمموعة من الكلمات أو
اجتة الذي يعين املظهر أو املساحة الن ،سيجص قريب من مفهوم النومصطلح الن. ل مكتوباتشكّ ،العبارات

  .2 »عن جمموعة حمبوكة من اخليوط

خيتلف اختالفا جذريا يف اللغتني العربية والالتينية، وهذا األصل " النص"جذر كلمة  املالحظ أنّ       
اصة من ناحية التماسك، أين يظهر النص حمبوكا الالتيين هو الذي رجع إليه الغربيون يف حتديد النص، خ

  .متماسكا، كأنه قطعة من النسيج

  

  

  

   

                                                             
  .98، 97 ص ص، 7الد  دط، ،)نصص(لسان العرب، مادة  :رابن منظو  1

2 Dictionnaire encyclopédique Larousse , pp 1387,1388 et p 1400.   ترمجة شخصية 
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 :إشكالـية املـفـهوم - 2- 2

  

       دخل مصطلح النص جمال األدب، لكن ائي، ومل يستقر بعد، فالطّمفهومه مل يتحد ابع د بشكل
ل ما ظهر، كان يف جمال ى، هذا املصطلح أوه دخل جماالت عديدة، ومن جهة أخرألن ،اإلشكايل ال يفارقه

عالمة تنضوي حتت علم العالمات يميائيات، وما األدب إالّالس.  

       اإلشكالية"وصف  تسىص اكفمفهوم الن "ألسباب كثرية، يرجع بعضها إىل سبب التع يف نو
كثرة املصطلحات اليت كثريا  حليل، والوحدات الكربى املتواترة فيه، ويرجع بعضها اآلخر إىلمستويات الت

داخل معه أحيانا أخرى، مثلما ترد إىل جانبه، كمرادفات له أحيانا، وكمصطلحات تستدعي الت :
يستدعي هذه املفاهيم  ضح حىتص يتفما يكاد مفهوم الن...1، العمل، اإلنتاجيةنتاخلطاب، امل

  .واملصطلحات، فيستعيد غموضه من جديد

حقل من حقول املعرفة استغالله ألهداف  استقراره كمفهوم نقدي، وحماولة كلّعدم  « ،ويضاف إىل هذا
  .2» إجرائية منهجية

       فما يالحظ على مفهوم النص، اتساعه وخروجه عن دائرته الضوهذا )الكتابة واألدب( ائعة يقة الش ،
فأصبح . يميائيات اليت نشأ فيها كما سبق ذكرهال شك راجع إىل إطار السص  ال يقتصر على مفهوم الن

املمارسات اإلنسانية  واصلية األخرى، وحماولة وصف كلّإىل األنساق الت الكتابة أو األدب، بل يتجاوزمها
واصلي واملعريفيف جانبيها الت.  

ليس  ،ص يف املفهوم احلديثالن ر أنّيقر «كذلك هذا املذهب، حيث ) روالن بارت( ويذهب       
رورة هو بالضاإليقاع املوسيقي نص، واللّ ص األديب باملفهوم املتداول، بل إنّالنوحة الزريط يتية نص، والش
السينمائي نص، واملشهد التمثيلي نص، وهلم 3»ا جر.  

                                                             
  .36، 35ال، ص ص سيميائية الدإىل ص، من بنية املعىن نظرية الن: حسني مخري: ينظر  1
  .46نفسه، ص املرجع  2
  .46، 45ص ص  ،املرجع نفسه  3
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ة، بتشعقافة املختلفة واملنات الثّمبا هو نسق تواصلي، وأحد مكو-ص الن فما نصل إليه إذن، أنّ       
 .قافةجزء أو فرع من فروع هذه الثّ أصبح ذا طابع عام، يطلق على كلّ -يساهم يف بنائها ل ا، مثّيتشكّ

فاندثر املفهوم القدمي له املرتبط بالكتابة، ليظهر مبفهوم جديد يتنسق تواصلي نص مولية، فكلّسم بالش.  

       ا حتقّثمواصل، فحيأصبح االحتكام إذن إىل معيار التواصل، أطلق مصق التصطلح الن. هذا  لكن
واصل ومدى املقبولية، يوقعنا ص قائم على التالن ح أنّص، بقدر ما يوضمويل أو املفهوم العام للنابع الشالطّ

واصليةيف حرج من جهة غياب األسس الفارقة بني هذه األنساق الت، مولية شيئا اليت تصبح مبوجب هذه الش
لقي الت طرقكل واحملتوى، ولى مسميات ختتلف من حيث الشسم واحد عا، فال يعقل أن يطلق اواحد

  .املتلقنيو
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2-3 - ــصتعـريف الن:  

  

      ص حيختالف ازا كبريا من املناقشة يف سبيل حتديده، وتوضيح آليات متاسكه وطرقه، بسبب أخذ الن
اتجاهات الداالتححليل، وكذا الكتساراسة والتاملعرفية، وألسباب أخرى، سريد ذكرها  ه كثريا من ا

  :فيما يلي

  

   :عنـد الغـرب-3-1- 2

       يف أول تعريف للنأساسا-ها كانت ص، كان االحتكام إىل قاعدة اجلملة، حبكم أن- اعي إىل الد
وقد ظهرت تعريفات كثرية، تفيد أنّ. صجتاوزها ودراسة الن 1ص متتالية أو سلسلة من اجلملالن.  

أساس  -مضموا واحد ختلفت عباراا، فإنّااليت وإن  -عاريفهذا األساس الذي قامت عليه الت نّغري أ
كاء عليه يف اإلملام بالنصشكلي، ال ميكن االت، يهوهذا ما تسعى إل - ه ومتاسكه وإبالغيتهمن حيث حد 

متتالية من اجلمل، حتقّأو سلسلة  فليست كلّ -صنظرية الننسجام واإلبالغية ماسك واالق الت)واصلالت( ،
وهذا ما تفسواصل اليوميره كثري من مناذج الت.  

ل، وأُضيفت دع رىحص، أو باألالذي كان أصل تعريف الن ،بعد ذلك معيار توايل اجلملد مثّ انتقُ       
رإليه مقاييس وأساسات أخرى، عصف يف ضوئها الن.  

ص متتالية من اجلمل، تعريف ال الن حا أنّموض ،"متتالية اجلمل"  ق على عبارةمثال يعلّ"ي رمخحسني "ـف
يفرنسجام بني اجلملص، ولكن إذا وجد االق بني اجلملة والن، 2صميكن إعطاؤها شكل الن.  

  

        

  

                                                             
  .50،51نظرية النص، من بنية املعىن إىل سيميائية الدال، ص ص: حسني مخري - 1
  .50املرجع نفسه، ص - 2
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       عليق، يظهر مبدأ االفمن خالل هذا التهنسجام بعد ر يف فمىت توفّ .صالفيصل يف حتديد مفهوم الن
  .صيةومست بالن -ا كانت، مجلة أو أكثرأي -سانيةنة اللّيالع

سانيني، يف دراسام وأحباثهم، يرتكز عليه كثري من اللّ -ساقتويضاف إليه اال - ومبدأ االنسجام هذا       
ء وإضفا ،الكالم يةاه مقياسا ملقبولمعتربين إيهاليداي"يرى  ،فمثال. صية عليهالن) "M.A.K.Halliday (

 ل كالّيشكّ -ا كان طولهمنطوق أو مكتوب وأي -مقطع أي يشري إىل أنّ «: صالن أنّ "ة حسنرقي"و
رابط من ويقتضي الت ...انص ليكون الكالمط أول شر أو هو على األقلّ ،صرابط قوام النفالت 1واحدا

ص اإلجراءات، ما يكون به ظاهر النsurface text مبنيا بعضه على بعض حنويا، ص وما يكون به عامل الن
textuel world ّيكون مبنيا بعضه على بعض دالليا، ومن مث حمبوكا مسبوكا صالن، رابطني ولكال الت

  .2» (cohérence)واحلبك (cohésion) السبك: معياران

روط الشقت فيهما إذا حتقّ ،فرقا بني املنطوق واملكتوب، فكالمها نص صهذا النيف  )هاليداي(يرى ال       
نظر إليها منفصلة، أي أن تتعلّ ؛حدااليت يراها مناسبة، حبيث يكون الكالم متق األجزاء بعضها ببعض، وال ي

وهذا، ما . داموح بل ينظر إليها من جهة اشتغاهلا متساندة إلعطاء هذا البناء صورة متناسقة، فيظهر كالّ
جيعله يويل عناية فائقة بالتبطرابط، وأدوات الر، يف مستوييه الناليلحوي والد.  

حمور  فقةيف حديثه عن موا ،ص مبا جاء يف األسلوبية من تعريف األسلوبالن) هاليداي(كما يربط 
  .االستبدال حملور ااورة

وقد  .ماسك واالنسجامواصل عن طريق التيف سبيل حتقيق الت ،رابط واالختيارأمهية هذا الت ىوال ختف       
اب االهتمام عليه يف ذاته، بفبعد انص. صعريفات اليت عرفها النواصل بدورها قاعدة لبعض التالتكانت غاية 

عت دائرة البحثتوس، صلتتجاوز ذلك إىل تداوليته باعتبارها وظيفة بديهية للن. 

                                                             
1

.              باملصطلح الذي يطلقه احلامتي على القصيدة يف تشبيه هلا بالكائن احلي"كيانا متحدا"يذكّرنا هذا التعبري   
- ، مكتبة اخلاجني، القاهرة1عبد الواحد شعالن، ط: النبوي: العمدة يف صناعة الشعر ونقده، تح: ك، ابن رشيقذكر ذل
  .127، ص 2م، ج 2000-هـ1420مصر، 

، جملة عامل الفكر، الس الوطين للثقافة والفنون »علم النص، أسسه املعرفية و جتلياته النقدية« :مجيل عبد ايد حسني  2
حتليل اخلطاب، ص : ج براون وج يول: وينظر. 15، ص 2، ع32م، مج 2003ديسمرب -الكويت، أكتوبر واآلداب،

  .228،229ص
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ه دص بعد جتسوعالقته بالعامل، أو لنقل مصري الن ئ،ص بالقارق نصية النمثال، يعلّ) فان ديك( ـف
استقصاء البحث يف  ،ياقص والسالن" واستقالليته عن صاحبه، حيث مل يكتف يف كتابه املوسوم بـ 

اخلطاب الدداويلاليل والت "، باملستوى الصوري والدباإلضافة إىل  -قاليل للعبارات، بل أراد أن يتطر
ظري البناء الن «: ن ذلكيقول يف شأ. واصليص يف سياقه التإىل مستوى فعل الكالم، أو الن - ذلك

للعبارات على املستويني الصاليلوري والد، كمينبغي أن يتم1» الث، أعين فعل الكالمم باملستوى الثّل وي.  

هذا املستوى، فذلك ملعرفة مدى مقبولية العبارة، ومناسبة تركيبها ملقتضى ) فان ديك( وإذ يدخل        
احلال، بالنظر إىل الساصطالح  واصلي، وهو باإلضافة إىل هذا، يرى أنّياق الت "صالن "ليفيد  «ما استعملإن

الصياغة النرظرية ادة املتضمسم2» ى عادة باخلطابنة ملا ي.  

فيكون املستوى التفان ديك( ص الذي عين به داويل للن(قد سب ،ص ب وقوع تداخل بني مصطلحي الن
ص إىل مستوى ابقة اليت ألغت هذا اجلانب، انطالقا من حاجة الناملناهج الس فبعد أن جتاوز. واخلطاب عنده

  .ه اخلطابحملّ ليحلّ ،صي إىل اختفاء النق هذا األخري يؤدفعل الكالم، جند أن حتقُّ

 -تبعا لوجهة نظره -صص واخلطاب، فيكون النداخل، ال مينع ظهور الفارق بني النهذا الت غري أنّ       
  .واصلقة أثناء التظرية، ويكون اخلطاب الوضعية املتحقِّدة النة ارالبني

زاوية احلدس، زاوية توايل اجلمل، : اخلطاب من ثالث زوايا نظر/ صقد أخذ الن) فان ديك( وذا، يكون 
  .وزاوية أفعال الكالم

ففي الزاخلطاب اوية األوىل، عد /ويفوقها إبداعا           غة،ص وحدة منسجمة، حتصره قواعد اللّالن
  ).مكتوب أم شفوي(

أماوية الثّا الزانية، فالنص والص فيها متوالية من اجلمل، حيكمها حنو النة بيبس)ت، والبنيا)االنسجام /قالعالت 
3اللية الكربى والعلياالد.  

                                                             
 إفريقيا الشرق، دط، عبد القادر قنيين، :تر استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، النص والسياق،: فان ديك  1

  .18ص ،م2000لبنان،  -بريوت
  .19ص السابق،املرجع   2
 ،ترابط املضمون باخلطاب، والبنية الكلية هي متثيل داليل) فان ديك(يقصد ا :    Macro structureالبنية الكربى   3

وأحد الوظائف املعرفية هلا ترتيب أعقد املعلومات الداللية عند  أو خلطاب بأكمله، ،أو موعة من القضايا ،إما لقضية ما
 دار املسرية للنشر والتوزيع ،1يف اللّسانيات وحنو النص، ط: إبراهيم خليل  :ينظر. ذّاكرةوفيما تقوم به ال ،كلّ تداول
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أنّ "فان ديك"الثة، من جهة أفعال الكالم، يرى من خالهلا اوية الثّيف حني كانت الز ص ذو قيمة الن
ص فيكون النcohérence( ( رابطنسجام والتق االلب واإلخبار، وحتقّتداولية، تنشئها متتالية من أفعال الطّ

  .1 ظاهرة ثقافية

قه اخلية، وشروط حتقّص، من حيث البنية الدبالن ـمقد أل) فان ديك( هكذا إذن، يكون        
رف الثّك، الطّق، مضيفا إىل ذلالعكاالنسجام والتقام  واصلية، الذي أمهلته البنيوية، مثّاين يف العملية الت
ا، بالد تهتمام به، فكان العوة إىل ااملنادونن ديكاف(ص نقطة أضاءها لقي الن.(  

       ويف هذا املعىن، وزاوية النا ظر هذه، ينصبجيليان "ص، من بينهم، هتمام مشتغلني آخرين بالن
فظي سجيل اللّعلى الت يدلّ ينمصطلح ف «ه ص بأنمنهما الن ف كلّحيث عر، "ورج يولج"، و"براون

2»واصليللحدث الت.  

هذه الفقرة من احلوار غري  م واحد، فستبدوه خطاب صادر عن متكلّكأن«قراءة نص و كما يريان أنّ
  .3»ة مفهوم

       يربط الباحثان النص بالتشرطا حلصول الفهم، وكما هو واضح من  واصل، وجيعالنهحاور أو الت
التعريف األول، يبدو أنمنصب على اللّ هماص واخلطاب، واهتمامهما ال يريان فرقا بني النواصل          غة أثناء الت
 ).هتمام باخلطابا(

          "ددوبوجران"ص، جاه يف تعريف النتسانيات الذين ال حييدون عن هذا االومن بني علماء اللّ
)De Beaugrande(عمل ل لٍّجت «ص ، الذي يرى أن الن)Action (ا، إنساين ينوي به شخص أن ينتج نص

ه ويوج)Oriente (الامعني به إىل أن يبنوا عليه عالقات س)Relations (توال من أنواع خمتلفة، وهو       

                                                                                                                                                                                         

 مدخل إىل انسجام اخلطاب، لسانيات النص،: وحممد اخلطايب. 245ص هـ،1427 -م2007األردن،  -انعم والطّباعة،
  .221-185النص والسياق، ص ص،  :وفان ديك .44ص

  .221ص سياق،النص وال :فان ديك  1 

  .6،7حتليل اخلطاب، ص ص،: جيليان براون وجورج يول  2
  .6،7املرجع نفسه، ص ص  - 3
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)progression (املعرفية[ من احلاالت املعلومية[ (états de connaissance)،  واالنفعالية)Démotion(، 
 .1»ة ونصوص أخرى مقارنة باجلمل ،فسيةوالعوامل الن ،جتماعيةمرتبط باألعراف اال

أثري ص، وهذا لتحقيق التأي القصدية يف إنتاج الن"  ةالني"  صإىل تداولية الن) دو بوجراند(يضيف 
  واصلية، من خالل العالقات والعمليات اليتية التالكايف على املتلقي جلعله هو بدوره طرفا منتجا يف العمل

ه إليه، والتجا، من أجل فهم ما و فاعل معه، ألنّيقوم باإلضافة إىل كونه ذا حمتوى معريف  - صالن
  ).ناصالت( ابقة عليه صوص األوىل السنفعاالت، ويوحي بعالقاته مع النه االتاحيمل بني طي - إخباري

قها، فيخرج ستقاللية اليت حيقّنغالق واالص استنادا إىل االف النذلك، جند من يعروعلى خالف        
غري أنّ. هتمامص من دائرة االبذلك ما حييط بالن من وضوح  هذا املعيار الذي يستند إليه هؤالء، حيد

العمل" ص، ويدخله يف تقارب مع مصطلح آخر، هو مصطلح الن."  

       جورج ميشال أدام: "ك، جندوا ذلومن الذين تبن) "George Michel Adam ( الذي يعرص ف الن
من نفس النوع أو من  -امةاقصة أو التالن 2من املقاطع) ن(دة، تشمل جة معقّص هو بنية متدرالن «: كاآليت

  .3 » أنواع خمتلفة

د بالبنية املقطعية هنا، ليؤكّ هتمي) ج، م آدام(  كتراث مبا خارجها، غري أنّنغالق وعدم االفالبنية توحي باال
عدم جتانس النص يف حالة تعدذا خيرج الند، إالّ ص عن إطار الكلّد املقاطع، ويف حالة وجود  املوح

  .مقطع واحد

ديكرو لدأوزوا" اأم ")Oswald Ducrot ( تيزتيفان تودوروف"و" )Tzetevan Todorov( فرييان ،
مجلة، كما ميكن أن يتطابق مع كتاب كامل، ويعرف باستقالليته وانغالقه،  ص ميكن أن يتطابق معالن « أنّ

ه يوجد يف حالة تعالق معه، عالقة تواجد، وعالقة مشاة، غوي، لكنظام اللّل نظاما خمتلفا عن النويشكّ

                                                             
  .13حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، ص  لسانيات النص،: أمحد مداس  1
ون من ، وهي نفسها تتك)اجلمل الفكري( املقطع هو الوحدة املكونة للنص، تتكون من جمموعة من القضايا العليا  - 2
  .11املرجع السابق، ص : ، أمحد مداس) اجلمل(من القضايا ) ن(

  .15ص ،املرجع نفسه  3
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ة بالقياس إىل نظام انيرجة الثّه يأيت يف الدص هو نظام إحايل، ألنالن فإنّ ،)Hjelmslev(وباملفهوم الياملساليف 
1» اللةالد.  

       عريف حييل القارئ على مبدأ االلئن كان هذا التص نسقا مغلقا، فهو يوحي لنا نغالق، واعتبار الن
بتضمعرنه رؤية أخرى، يصف يف ضوئها الن .ص يشكّفكون النه ظام اللّل نظاما خمتلفا عن النغوي، فإن
كيف يتشكّغة، وه األنظار إىل اللّيوجليخلص يف األخري إىل شكل خمتلف عنها ،ص منهال الن.  

       ا كانت اللّولـمغة مادة الننص األديب، ال يفوت البحث احلديث عم تناولوا النظر ص من زاوية الن
  .عبا بالكلماتلهاته، أين أصبح 

مادام  ،ل العمل األديبمات اليت تشكّالئل والعاله نسيج الدإن « :صيف حديثه عن الن) بارت( يقول        
ب داخل اللّوما دامت اللّ ،غةص هو ما تثمره اللّالنحارغة ينبغي أن تل بليغ الذي تشكّغة، ال عن طريق الت

هي أداة له، وإنل هي مسرحهواليت تشكّ ،ور الذي تقوم به الكلماتما بفعل الد. ان أن أقول إذن أدبا              سي
  .2» أو نصا ةبأو كتا

ا مثّغة، يتشكّغة بواسطة اللّللّاإبداع  -إذن- صفالن ل يته يف محل رسالة، ولكن يف ز عنها، وليست أمهّيتمي
كيفية إنتاجه وتفرده، وبراعته يف خلخلة هذه املادزة ليكتسب بناءه املتمي.  

       ةلتفاتهذه اال لكنا للحدود، حيث مجع يبنلمح فيها تغيص، ، بقدر ما أضاءت جانبا من جوانب الن
ر بعد ص، ليقرسم واحد هو الناحتت .. .ةيتيوحة الزكاإليقاع املوسيقي، واللّ،يات عديدة مسم) بارت(

  .حي احلدود الفاصلة بينهاص هو األدب وهو الكتابة، فتتماهى بذلك األشياء، ومتّالن ذلك، أنّ

. ..غةص يعمل على تفجري سطح اللّالن«: ، حيث تقول )تيفاجوليا كريس( ذهب ت ،وإىل مثل هذا       
إنه ممارسة لغوية متينص ص عن الالّز النNon- texte «3.  

                                                             
  .12صمن بنية املعىن إىل سيميائية الدال،  نظرية النص، :حسني مخري  1
 نشر،، دار توبقال لل2عبد الفتاح كليطو، ط :عبد السالم بنعبد العايل، تقدمي :تر درس السيميولوجيا ،: روالن بارط  2

  .14م ،ص1993 ،3ط م،1986 املغرب، -الدار البيضاء-بلغدير 
  .43نظرية النص، من بنية املعىن إىل سيميائية الدال، ص :   حسني مخري - 3

Université Sétif2



32 

 

زة يف ة، متميص عندمها طريقة خاص، فالن)بارت(، من رأي )جوليا كريستيفا( هكذا يقترب رأي        
ال، إىل املعىن الذي ال يقبع داخل املعجمي للدغة، لينحرف بذلك عن املدلول الكتابة، وانتقاء نوعي للّ

النص، بل يشري إليه، أي خيرج من الددليلاللة إىل الت.  

ة، تشري إىل ص مبوجبها ممارسة دالّ، يكون الن)جوليا كريستيفا( لـ د هذا املذهب، نظرة أخرى وتؤكّ
  .1ل عن طريق اإلجراء العمليشكّتمة، وهي تات املتكلّها الذّذة اليت حتساإلمكانية اليت هي اللّ

األديب إىل  صل الن، بل تذهب إىل أبعد من ذلك، ليتحوعند هذا احلد) جوليا كريستيفا( ف وال تتوقّ       
2ع ملواجهتها، وفتحها وإعادة صهرهاياسة، ويتنطّخطاب خيترق وجه العلم واإليديولوجيا والس.  

       ذا - صفالن- أنواع املعرفة  العوامل لبناء اإليديولوجيا، وهو يصارع كلّ أصبح واحدا من أهم
 ،ما سلِّط عليه من رقابة صا من كلّواألنظمة، عامال على زحزحتها وحتويلها، ليقوم خطابا متفردا، متخلّ

  .أم إيديولوجية ،أم سياسية ،جتماعيةاسواء أكانت 

       ما ميكن استخالصه يف األخري، أن تعداص، ود تعريفات النصية، تؤول إىل ختالف معايري الن
خذ زاوية نظر أخرى لتحديد كر، ومنهم من اتاد سابقي الذّقّأحد الن ا حدوفمنهم من حد .الباحثني
وظهرت  ،رص عمل حمدث، وحدث تارخيي فريد ال يتكرالن: فظهرت تعريفات أخرى، من قبيل. املفهوم

3 صية تبعا لذلك، معايري أخرى للن.  

  

                                                             
  .70ص املرجع نفسه،: ينظر  1
  .13م، ص1991 ،املغرب -ار البيضاءالد شر،، دار توبقال للن1ط ،اهيفريد الز :تر ص،علم الن: جوليا كريستيفا:ينظر  2
لسانيات النص، حنو منهج : ، وأمحد مداس59نظرية النص، من بنية املعىن إىل سيميائية الدال، ص: حسني مخري: ينظر  3

  . 101،102وص ص 40حتليل اخلطاب، ص: وج براون وج يول. 81-76لتحليل احلطاب الشعري، ص ص 
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  :ربـد العـعن – 2- 2-3   

       فماذا عن . ص لدى الغرب من آراء و أطروحاتكان هذا رصدا لبعض ما جاء بشأن تعريف الن
باعا؟ ص اهتماما من اجلانب العريب؟ وإن كان كذلك، هل كانت آراؤهم إبداعا أم إتالن قىالعرب؟ هل ال

  .وماذا عن العرب القدامى؟
م جهازا مفاهيميا متكامال للقبض على دقائق قد ،املشروع البالغي العريب أنّ" يرمخحسني "يرى         

املستوى الذي نال حظّ وأسرار اخلطاب األديب، غري أنّ ،عبريالتاملفاهيم  نظريي، ألنّا أوفر، كان املستوى الت
طبيق إالّمل تكن صاحلة للت على شواهد قليلة، حيث انصبة والكلمة أكثر قدية على اجلملت املمارسات الن

وكذا قصيدة البحتري "القيس ئمرا"قة لّالذي طالت دراسته جزءا كبريا من مع 1ص عدا الباقالينمن الن ، 
  .2"أهال بذلكم اخليال" 

       

قد ع باإلضافة إليها، على النمل يكن حمصورا فقط يف البالغة، فقد توز ،هتمام العرب باخلطاباو       
فسري واألديب والتعر والقرآن من نصيب البالغة، اليت درست فيهم علوم القرآن، فكانت اخلطبة والش

أخذ  - ساقتاال -آخذ عري، مستخدما يف ذلك ألفاظا كالتقد األديب أساسا باخلطاب الشالن هتماو. اإلقناع
  .لتئامهااوتالحم األجراء و ،األبيات بأعناق بعض

       أمو -فسري وعلوم القرآنا التف فيههو امليدان الذي عرف النرص، وع- ص فقد كان اهتمامه بالن
فقد درسوا يف  كانت املمارسة النصية يف هذا امليدان، املمارسة التامة اليت عرفها العرب؛ القرآين، حيث

مجلة فسري عطف التاخلاص /  وعالقات العام ،كرير، موضوع اخلطاب وترتيبهعلى مجلة، اإلحالة، الت
  .3وركما تناول جمال علوم القرآن، املناسبة بني اآليات والس. ..ضوعاتكمو

                                                             
1  ينالباقال"يدي أن حماولة يرى توفيق الز"ائدةهي الر، حازم "فريجعان مزية ذلك إىل  ،ايبا صالح فضل وحممد اخلطّأم

ص  ،املرجع السابق :حسني مخري: ينظر. "وق أغلبوق والشأغالب فيك الش"  "املتبين"يف حتليله لقصيدة "القرطاجين
325.  

ح ديوان احلماسة، املرزوقي شر :ولإلطّالع أكثر على أعمال العرب ذا الشأن، ينظر. 325ص ،املرجع نفسه :ينظر  2
  ).  نظرية عمود الشعر(تاريخ النقد األديب عند العرب فيما خيص : وإحسان عباس

وعبد . 194-169وص ص  .95،96لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص ص : حممد اخلطايب: ينظر  3
  .17د ت، ص ،ب األديب يف اجلزائرمنشورات خمترب اخلطا ، دط ص،حتليل اخلطاب األديب وقضايا الن :القادر شرشار
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يطول  ،فسري وعلوم القرآن من دراساتما جاء يف الت وليس املقام مقام حديث عن هذا، ألنّ       
ة قها، كونه ممارسللوقوف على املكانة اليت حقّ إالّ ،ستشهاد به هنااحلديث فيه، وتفرد له األحباث، وما اال

ة كما سبق ذكرهنصية تام.  

أمتم غالبيتها  -قدي، فكانت حماوالت تأسيسية عديدة وهيا يف احلقل البالغي واألديب والن وإن مل
ص كامالبالن - فإنها أبدت اهتمامها بأجزاء منه من حيث التماسك بني رابط بني الكلمات واجلمل، والت

أيب بكر "، "العلوي بن طباطباحممد بن أمحد "حماوالت  :نذكر من بني ذلك .كثري من أبيات الشعر
  ..."ينحازم القرطاج"و" كاكيأيب يعقوب الس"، "ينعبد القاهر اجلرجا"، "ريواينقابن رشيق ال"، "الباقالين

ا، وينزل يف قلب قعر، جتعل من صاحبه حاذمعايري للش) ھـ322ت " (ابن طباطبا العلوي"فقد جعل        
  .بةطيسامعه منزلة 

      حيث حتدث عن رصف الشحا يف عر وتأليفه، وضرورة أن تكون القصيدة كالكلمة الواحدة، موض
من -ساج هه بالنالذي شب -اعر، حىت ينال الشذلك بال شك نتهاء إليه، وكلّبتداء به واالذلك، ما جيب اال

فويف، ف وشيه بأحسن التذي يفواج احلاذق السويكون كالن« :يقول يف ذلك. سامعه ويستويل عليه
ويسد1» ره، وال يهلهل شيئا منه فيشينهيه ويني.  

       تشبيه الشاعر بالنابن طباطبا"اج، هو املنطلق الذي استند إليه س"قاد القدامى، ، على غرار كثري من الن
حيث كان هذا التشبيه من أبرز التفقد استعمل اجلاحظ ذلك . لعربيةقدية اشبيهات اليت سادت يف البيئة الن

-ريالساحليوان"يف كتابه  -دى والن"ا يفصح عن الوعي املبكّ، مموليس هذا من باب أسبقية العرب . قادر للن
تيين الذي يعين ص من األصل الالّعلى الغرب، الذين انطلقوا يف تعريفهم للن "سيجالن"ما رصد للجو ، وإن

  .ص باملفهوم املعاصرق العرب مصطلح النقايف، فقد ثبت عدم إطالالثّ

       وعن بناء الشفإنّ «: ص واخلروج فيه، يقولخلّعر، وحسن الت للشسائل، عر فصوال كفصول الر
فيحتاج الشفيختلف من الغزل إىل املديح، ومن  ةفه يف فنونه صلة لطيفاعر إىل أن يصل كالمه على تصر

ص وأحسن حكاية بال انفصال للمعىن الثّلّبألطف خت ...كوىاملديح إىل الشاين عمصال ا قبله، بل يكون مت
  .2» معه به، وممتزجا

                                                             
مصر، -، منشأة املعارف، اإلسكندرية3حممد زغلول سالم، ط: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا، حممد بن أمحد العلوي  1

  .43دت، ص
  .33املصدر السابق، ص  2
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امها، ئيف رؤيته هاته طبيعة القصيدة العربية؛ فإىل جانب التحام األجزاء والت "ابن طباطبا "مل يغفل       
يتطركي ال حيدث اال،دة يف القصيدة الواحدة ق إىل وصل األغراض املتعدلقي الذي نقطاع على مستوى الت

  .نتقال من معىن إىل آخرالبه سوء اسبي

قه قائله، فإن سق به أوله مع آخره، على ما ينستعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يوأحسن الش « :ويضيف
شبل جيب أن تكون القصيدة ككلمة واحدة يف ا...م بيتا على بيت دخله اخلللقدجا هلا بآخرها نستباه أو

اعر من كلّ معىن يصنعه إىل ة معان وصواب تأليف، ويكون خروج الشوحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقّ
  .1»غريه من املعاين خروجا لطيفا 

       فجودة الشما تكون بتقنيات ال حيسنها إالّعر إن الشتلتحم أجزاء شعره فتكون  اعر احلاذق، حىت
سيج املتجاورة أجزاؤها،كقطعة الن احلسنة التنسيق والتم بعضها إىل بعض، فال جتد بينها فجوةنضيد، املنض.  

املتلقي  ال حيس عن يف سبكها حىتسقة ال تترك سبيال للطّأن تكون القصيدة، مت "ابن طباطبا"هكذا أراد 
  .ع يف أحد أجزائها، بعد أن تنتقى ألفاظها ومعانيها مبا خيدم ذلكخبلل أو تقطّ

  .يف تالحم األجزاء هساق بني الفصول، ال يعدو أن يكون تأكيدا لرأيتوصل واالوحديثه عن ال

أبو بكر "فقد تناول . ية اصاد آخرون عند وصف هذه املعايري، ووضعها لنقد النف نقّوال يتوقّ
قفا نبك من ذكرى : " "امرئ القيس"حليل، إحدامها لـراسة والتقصيدتني بالد) هـ403ت("الباقالين

لهما حتليال شامال، وقد أوضح ، وحلّ"أهال بذلكم اخليال املقبل" :  "البحتري"انية لـ، والثّ"ومنزل يبحب
ا يسمى اليوم كثريا مم "معايري النيةص ".فظ واملعىن والتحام القصيدة، وصفة نسج ق إىل التحام اللّحيث تطر

الكالم موضوع  إنّ «: فظ واملعىنشأن اللّيقول يف  .عر ونظمهالكالم والقصدية، وغريها من أمور قول الش
فوس، وإذا كان كذلك، وجب أن يتخلإلبانة عن األغراض اليت يف النر من اللّياللة فظ ما كان أقرب إىل الد

  .2»على املراد، وأوضح يف اإلبانة عن املطلوب 

       امرئ "قة مطلع معلّ علىحكم باخللل فظ واملعىن، امي إىل وجوب التئام اللّومن منطلقه هذا الر
ا أن يبكي على حبيب صديقه فأم ...ه استوقف من يبكي لذكر احلبيبل ذلك أنفأو«: ، يقول"القيس

                                                             
  .167املصدر نفسه، ص  1
، مطبعة مصطفى البايب 3للسيوطي، ط"القرآن اإلتقان يف علوم"إعجاز القرآن، امش): القاضي أبو بكر(الباقالين   2

  .158م، ص1952-هـ1370مصر،  -احلليب، القاهرة
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الكالم وفسد املعىن من وجه  وعشيق رفيقه فأمر حمال، فإن كان املطلوب وقوفه وبكاءه أيضا عاشقا، صح
آخر، ألنه، وأن يدعوحبيبخف أن ال يغار على ه من الس غريه إىل الت1»واجد معه فيهغازل  عليه والت.  

، مل يكن ليشري إىل هذا، "ينالباقالّ"ة مبكان لدى من األمهي واملعىن فظلتحام بني اللّة االضيقفلو مل تكن 
ى إىل وصف املطلع باخلللويعتربه نقصا أد.  

حام يف مستوى أعلى من ذلك، حيث لتإىل اال "ينالباقالّ"، بل ينظر احلد وال يقف األمر عند هذا       
ا يف تعليقاته على يلتحام يف القصيدة ككلّ، أين يظهر هذا جل، مثّ االتالحم بني البيت والبييبحث أوجه الت

  .راسةقة حمل الداملعلّ

  :"امرئ القيس "ق على قوليعلّ

        عبالَ تو              هامي زِمخأَرريِي وهلَاَ س لَّلِفَقُلْتعالْم اكنج نينِي مد.  

»ستهتار عتذار واالاين يف االوالبيت الثّ.. سج ليس له معىن بديع، وال لفظ شريفهذا البيت غريب الن
والتهيام، وغري منتظم مع املعىن الذي قد2» لمه يف البيت األو.   

       ذكر يف موضع آخريأي كثري، فومثل هذا الر :» واملصراع  ...صل بالبيت الذي قبلهوهذا البيت مت
  البيت غري مالئم للبيت األول، وال  علم بعد هذا، أنّاو ...ل ال يالئمه وال يوافقهقطع عن األوناين مالثّ

3» صل به يف املعىن، وهو منقطع عنهمت.   

:  قة بقولهملعلّلتحام القصيدة، فيبدو رأيه واضحا يف تعليقه على بيت من أبيات اا فيما خيص أما      
»وإنما ذهب مذهبا آخر، فهو أنجلّه أراد أن يظهر التم من د، فهذا خالف ما أظهر من نفسه فيما تقد

  .4»األبيات

                                                             
  .13-12، ص ص 2املصدر نفسه، ج  1
  .23ص  ،2ج: املصدر نفسه  2
  .29- 24ص ص ، 2املصدر السابق ، ج 3
  .26، ص 2املصدر نفسه ، ج: 4
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       ال سع ال يتللمعلّ "الباقالين"الستحضار دراسة اقة، وهذا بعض ما أورده فيما خيص الحم، مبا الت
هو عنصر مهم القصيدة( صيف ربط أجزاء الن(أم من  ،كل، وارتباط البيت واألبيات، سواء يف جانب الش

  .فظ والغرضناحية املعىن ومناسبته للّ

بطريقة ل معانيه وألفاظه اعر أن يشكّفعلى الشةسقة متناسبة، ال ينبو بيت أو معناه عن أبيات القصيدمت 
دة جتاه املتلقي كي ها منوطة بوظيفة حمديات، ألنأو البؤرة املركزية، اليت تعود إليها مجيع األب ،ومعناها العام

  .حيسن استقباهلا وال يستهجنها

من  .رت كثرياال يفتأ يذكر أحكاما تكر"البحتري "و "امرئ القيس"قصيديت  "الباقالين"وإذ يدرس        
يف ظلّ بلوراملت كلف أو الغرابة، وليس من الغريب أن جتد هذا، ففكرهقبيل احلكم على البيت باحلشو أو الت 

ما ينايف مبدأ  ي هذه املواقف، ورفض كلّفرضت عليه تبن -ةطيمبا هي ثقافة وس - قافة اإلسالميةالثّ
  .ةطيالوس

يف البيتني ما ال يفيد من ذكر هذه املواضع،  إنّ «: قا على مطلع قصيدة امرئ القيسيقول معلّ       
وهو حشو غري  ...معىن هلذا احلشو وأي...املقراةخول وحومل وتوضح ودمن ال ،وتسمية هذه األماكن

  .1»مليح 

ف فيه من تكلّ ما على «: هحيث يرى أن"البحتري "وال يبتعد عن هذا يف تعليقه على مطلع قصيدة 
نعة، ألفاظه أوفر من معانيهاملطابقة، وجتش2»وكلماته أكثر من فوائده  ،م الص.  

ينالباقالّ"نفور  أي عندنا، أنّفيستوي الر" على  -قافةباإلضافة إىل عامل الثّ-ف مبين كلّمن احلشو والت
  .ص لفائدة ما، خيلص إليها املتلقيهو حتقيق الن ،أساس آخر

فال معىن ملبدأ الفن الباقالين"يف فكر  للفن"الفائدة وظيفة  ص وبراغماتيته، بل يرى أنّ، الذي يؤمن بنفعية الن
  .من وظائفه

ن إشارة إىل مبدأ يتضم منه، عن احلشو ونفوره "الباقالين"حديث  أن نشري إىل أنّ هنا، وال يفوتنا       
   .1صية اليومأي أن تكون األلفاظ حبسب املعاين اليت أشارت إليها معايري الن ؛الكمية

                                                             
 .18و ص . 14، 13، ص ص 2املصدر نفسه، ج 1

  .107، ص  2املصدر نفسه، ج  2
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كانت  هي اليت "امرئ القيس"قة يف قراءته ملعلّ "الباقالين"أو باألحرى األسس اليت اعتمدها  ،وهذه األحكام
ة املعىن، وسوء وأخرى باحلشو وقلّ ،نقطاعفحكم على أبيات باال ،"البحتري "أدوات له حني وجل عامل 

جساحلبك والن...  

وهو  «: لتفات إىل غرابة الكالم، حيث يذكر يف الوحشي منهأيضا، اال "الباقالين" عن  وال يغيب       
فيجب أن يسقط عن الغرض  ،فاهم بالكالمعليه الت وخمالف ملا يبىن ،جمانب ملا وضع له أصل اإلفهام

  .2 »واإلشارة املستبهمة ،غزاملقصود ويلحق باللّ

       فالقاعدة أن يكون الكالم موضوعا ألصل اإلفهام والتام ،وضيحفاهم، والتفهو معيار  ،وليس لإل
ر من الكالم أكثر التصاقا به ف ضمن نوع آخوصن ،نتقصت قيمة الكالماآخر يضاف ملا قيل، وإذا انتفى 

  ).غزاللّ(

       وما جيب ذكره ،سع املقام لذكرها مجيعاوأمثلة غري هذه كثرية، ال يت، ها تأننم صعن وعي كبري بالن 
  .لتفاتة إىل املتلقيواال ،لتحاممن حيث األلفاظ واملعاين واال )القصيدة(

األساسات،كانت أحكامه يف كثري من األحيان ذات منطلق واعيا ذه  "الباقالين"لكن بقدر ما كان        
يف تعليقه  ،3»وهذا قد يعاب ،وصف طعامه الذي أطعم من أضاف باجلودة «: فمن ذلك قوله . أخالقي

ائدة لدى مستندا يف هذا احلكم إىل األعراف الس ،"يتويوم عقرت للعذارى مطي" :"امرئ القيس"على قول 
  .4خفيف موضع آخر بالفحش والس "امرأ القيس"يف، كما يرمي ب إكرام الضالقبائل العربية يف واج

ة بعدم ومر ،ة بالفحشوصف األبيات مر "الباقالين" أنّ يرى ،حيث "حسني مخري"ده وهذا ما يؤكّ       
امرئ القيس" دعر وخطاب الواقع أحيانا كثرية، لينتهي إىل جترياملعىن، وخيلط خطاب الش" 5ةاعريمن الش.  

                                                                                                                                                                                         
فيما يسميه مبدأ الكمية، الذي جعله قاعدة من قواعد احملادثة والذي يقصد به جتنب " هذا ما جنده لدى بول غرايس  1

  .102، 101وص ص  .40حتليل اخلطاب، ص : ج براون وج بول: ينظر. الثرثرة، واالقتصار على مفيد القول
  .43، 42، ص ص 2إعجاز القرآن، ج: الباقالين  2
  .24، ص 2املصدر نفسه، ج  3
  .24، ص 2املصدرالسابق، ج: ينظر  4
  .352 -342نظرية النص، من بنية املعىن إىل سيميائية الدال، ص ص : حسني مخري: ينظر  5
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ق بالبناء والنظم، هي اخلروج من يف كتابه و قراءته للقصيدتني، تقنية تتعلّ "الباقالين"و آخر ما عاجله 
اليت  من القضايا تهن ما يستحسن يف الفواتح و اخلوامت، ليجعل بذلك فاحتة القول وخامتفبي ،غرض إىل آخر

له، فعليهما يتوقّص حياته بعد تشكّترسم للنصف استقبال الن .  

ىة الفواتح واخلوامت، ال ختفوقضي على كثري من املشتغلني مبيدان الناه املتلقي ل ما يتلقّص، مبا هي أو
ألن حكم املتلقي املبدئي  ،وقلبه، فهي بذلك تطرح جوانب فكرية ونفسية هوهي آخر ما يعلق بسمع

  .سيكون انطالقا منهما

ة بعد صح -اتح واخلوامت واملطالع واملقاطع، والفصل والوصلمراعاة الفو أنّ نبي قد «: "الباقالين"يقول 
يحيل وويذهب رونقه،  ،ظمبالن اإلخالل بذلك يخلّ وأنّ ،منه ا ال بدمم -الكالم ووجود الفصاحة فيه

    .« 1جته ويأخذ ماءه واءه

 ،توحي بالفائدة ،حسنة املعىن ،سجبك والندة السمته، فإن كانت جيوء وراء مقدبالكالم خم إنّ
 ىوال فائدة ترج ،وال رونقفيها  اءال ،ذلةبتشوقا إىل معرفة ما ورائها، وإن كانت م ،هلا األعناق شرأبتا

  .انصرف املتلقون عنها ،منها، وال معىن تضيفه

وعلى غرار الفواتح. القلوب ستمالةبتداء الاد حبسن االقّلذا ينصح الن، د قتكون اخلوامت، فتاريخ الن
فغضب عليهم ممدوحوهم ،ذلك اوأعراء الذين أخطيذكر لنا كثريا من مناذج الش.  

وبني الفاحتة واخلامتة، تقع أجزاء القصيدة اليت يتدرالباقالين"فيلقي  ،اعر ليصل إىل خامتتهاج فيها الش" 
ل من نقّقص عند التعراء قد وصف بالنكثريا من الش أال ترى أنّ  «: أيضا على هذه اجلزئية قائالالضوء 

يف "...البحتري "فقوا على تقصري نعة قد اتأهل الص إنّ حىت ،واخلروج من باب إىل سواه ،معىن إىل غريه
اخلروج من النه ال حيسنه وال يأيت فيه بشيءسيب إىل املديح، وأطبقوا على أن، وإنفق له يف مواضع ما ات

ت له من تأت عوبة مبكان، ال حيسنها إالّاخلروج من الص نيةتقف .2»وتنقل يستحسن، دودة خروج يرتضىعم
ربةالد، البحتري "عر، فهاهو يرميوطال له املراس يف صناعة الش"وقص بالنالالترغم ما  ،قصري يف هذا ا

سامرئ القي"ز إىل صفِّه خالل قراءة قصيدته وقصيدة نالحظه عليه من حتي."  

                                                             
  .134، 133، ص ص 2إعجاز القرآن، ج: الباقالين  1
  .56 ، ص2املصدر السابق، ج  2
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 "البحتري"أخرج  حىت ،ل العناية البالغةنقّحسن اخلروج والت -وآخرون غريه - "الباقالين"وإذ يويل        
يدين لذلكمن دائرة الشصفه،ومع جودة نظمه وحسن  ،عراء ا مبا  عر العريب،فهذا أملته عليه طبيعة الش

أو  ،إىل آخراعر أن ينتقل من غرض فكان لزاما على الش ،عةوتنر عليه القصيدة الواحدة من أغراض متتوفّ
فال تقطع بناءه الفكري وهو يسعى إىل  ،من معىن إىل معىن بطريقة لطيفة ال تستدعي انتباه القارئ أو املتلقي

صممارسة القراءة على الن.  

       ال خيرج باقي النعر، وحكموا من خالهلا قاد عن هذه القواعد اليت وضعوا على أساسها نظرية للش
على جيوو ه،يئعر من ردد الشكما سبق  "الباقالين"و"اجلرجاين"و"اآلمدي"عراء، على غرار ازنوا بني الش

  .ذلك

فظ واملعىن، وتالحم الكالم ووصله          ث عن اللّقد حتد) هـ456ت( "ابن رشيق القريواين"فنجد 
  .نتهاءبتداء واالونظمه، وذكر أسباب حسن اخلروج وجودة اال

أومعىن  ،للفظة ةفتترك لفظ ،أوتقابل ،طاف شعرها بأن جتنس، أوتطابقوالعرب ال تنظر يف أع «: يقول
وإتقان بنية  ،وبسط املعىن وإبرازه ،ولكن نظرها يف فصاحة الكالم وجزالته ،ملعىن، كما يفعل احملدثون

1 »وتالحم الكالم بعضه ببعض ،وإحكام عقد القافية ،عرالش.  

  .فيما بعد لة، ليفصل لنا فيهامعر جمللش تهفتظهر رؤي

وح ارتباط الركوارتباطه به  ،فظ جسم، روحه املعىناللّ «: يذكر ،فظ واملعىنفعن تالحم اللّ
وهجنة  ،عركان نقصا للش ،فظل بعض اللّته، فإذا سلم املعىن واختويقوى بقو ،يضعف بضعفه ،باجلسم

  ،من غري أن تذهب الروح ،وما أشبه ذلك ،لل والعوروالش ،كما يعرض لبعض األجسام من العرج ،عليه
كالذي يعرض لألجسام من املرض  ،فظ من ذلك أوفر حظّبعضه، كان للّ كذلك إن ضعف املعىن واختلّو

  .2» مبرض األرواح

واختالل ،مها متالزمانبل  ،فظاملعىن وال املعىن عن اللّ عن فظل اللّفال يفض إىل  حتما يأحدمها سيؤد
  .اختالل اآلخر

                                                             
، مكتبة 1النبوي عبد الواحد شعالن، ط:  صناعة الشعر ونقده، تحالعمدة يف: القريواين، أبو على احلسن بن رشيق  1

  .208، ص 1م، ج2000-هـ1420، مصر - اخلاجني، القاهرة
  .200، ص  1املصدر السابق، ج  2

Université Sétif2



41 

 

ح بذهاب ه يصر، إالّ أن"ابن رشيق"فظ واملعىن لدى عالقة املتينة اليت جتمع بني اللّرغم هذه ال ،لكن
النمنهم «: يقول يف هذه القضية. فظ، ومنهم يرى املزية للمعىنل اللّاس يف ذلك مذاهب، فمنهم من يفض

  :ووكده، وهم فرق ،فيجعله غايته ،فظ على املعىنمن يؤثر اللّ

منهم من و  "...بشار"كقول  ،كالم وجزالته على مذهب العرب من غري تصنيعقوم يذهبون إىل فخامة ال
ابن " كـ :تهخشونو  ،هحفظ وقبوال يبايل حيث وقع من هجنة اللّ ،تهفيطلب صح ،فظيؤثر املعىن على اللّ

1»ومن شاكلهما "يبأيب الطّ"و ،"وميالر.  

وال إىل  ،ال مييل إىل هؤالء أي وسطي،خاذ رمن ات "ابن رشيق"ومل متنع هذه املذاهب، وهذه الفرق 
فظ يل املعىن على اللّضعلى غرار تف ،اعرفظ على املعىن نقصا يسيء إىل الشيف تقدمي اللّ يرى فهو .هؤالء

البليغ من  «: أحد األقوال اجلامعة بينهما ملحاوبني الفريقني، وقف مست .عن فيهة للطّالذي يكون حج
   .2» وخييط األلفاظ على قدود املعاين حيوك الكالم على حسب األماين،

وبقدر ما يوضباط بني اللّح هذا القول الررفظ واملعىن، يصو وران يف جمال لنا األلفاظ كثرية الد
ــقد من قبيلاألدب والن :كنفظ واملعىن،           به عالقة اللّ ىحيوك وخييط، وهي ألفاظ من أحسن ما ت

)             سيجالن(بق يف استخدام املصطلحات العرب كان هلم فضل الس نّإ: ولال نق حىت ،أو الكالم ككل
ص( ايلوبالتالن.(  

حيث تناول بكثري من  ؛عر وصلة بعض أجزائه ببعضأن يتطرق إىل نظم الش "رشيق ابن"وال يفوت        
الشنتهابتداء واالمثيل ظاهرة اخلروج من غرض إىل آخر، وصفة االرح والتحا أحسن ما ميكن أن ء موض

  .يكونا به

عر ما رأيته متالحم أجود الش«: على قول اجلاحظ الذي أورده يف كتابه  "ابن رشيق القريواين"ق علّ
سان فهو جيري على اللّ ،وسبك سبكا واحدا ،ه أفرغ إفراغا واحدافتعلم بذلك أن ،سهل املخارج،األجزاء 

 وإذا كان الكالم على هذا األسلوب الذي ذكره اجلاحظ لذّ «: قائال - قعلّ- ،3»هاندكما جيري ال

                                                             
  .203، 200، ص ص 2املصدر نفسه ، ج 1
  .206، ص 2املصدر نفسه، ج  2
لبنان، دت،  -، دار اجليل، بريوت2د السالم حممد هارون، طعب: البيان والتبيني، تح: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر  3
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ه،حمتمل مساعه، وحق متنافرا متباينا عسر  كان لي يف قلب سامعه، فإذاحطق به، ووقرب فهمه وعذب الن
  .1»فيها منه شيء فلم يستقر ،وحمبة املسامع ،اطق بهوثقل على لسان الن ،حفظه

وعن استجادته ملثل األساليب  فاقه معه،عن ات منفهذا ي عليه،ق ويعلّ" اجلاحظ"وهو إذ يورد كالم 
ألنّ ،اكلةاليت تكون على هذه الش فة اليت يأيت عليها، فكيفما كانت حالته، مصري الكالم مرهون بالص

  . كانت املسامع

جهة ومن  ور الذي يقوم به يف توجيه الكالم من جهة،نظرا للد ويف هذا أيضا التفاتة إىل املتلقي،
  .املنوطة به يف تقدمي منفعة أو فائدة هلذا املتلقي تهتكون وظيفة الكالم ومهم -جاه  عكسيويف ات -أخرى 

ل ما وأو «: كقوله. ة مراعاة املقام واملتلقني إلحراز املنفعةد يف مواضع كثرية من كتابه على أمهيحيث يؤكّ
اعرحيتــاج إليه الش- فيه وحده الكفايةو ،الذي هو الغاية بعد اجلد- أحسن التيت ياسة، وعلم والس

ويداخله يف  بابه،إليه من ليدخل  ،نا من كانائكن غايته معرفة أغراض املخاطَب كتول ...مقاصد القول
  .2»مقام مقال لكلّ: وقد قيل ،تفاضلوا ، وفيهومغزاه الذي به تفاوت الناس الشعر،فذلك سر صناعة  ثيابه،

 :اليت كانت تستخدم ،قافية العربيةوعن البيئة الثّ ،"اجلاحظ"مأخوذة عن ، ألفاظ هذا القولوكثري من        
ال يقل عن  ،يهتمام باملتلقّفاال ،"اجلاحظ"ـق بسيأيت شرحه يف الفصل املتعلّ ،وهذا .السياسة، التأتي ،اآللة

حسن السبك والصرتاليت إن توفّ ناعة،ياغة والص، وجتكن مل ،يهاه ملتلقّومل ت ة فائدةهلا أي، إحرازها  ،ماوإن
  .أو فرادة ازاعر متيهو ما يكسب الش )ياغة واملقامالص(مجيعا 

هو يف بعض األحيان عن معيار ي بنا إىل السا يؤدمم عديد املعايري يف قول واحد، "ابن رشيق"مل جي       
وكما سبق  ن،معييقول يف باب . تركناه إىل احلديث عن املقام مثّ ،هاءنتمنا احلديث عن االبتداء واالأن قد

"ل لبعض احلذّيق« : "هايةاملبدأ واخلروج والنفقال ،لقد طار امسك واشتهر :عراق بصناعة الش :ي أقللت إن
احلزحبسن الفواتح            ،قت املفصل، وأصبت مقاتل الكالم، وقرطست نكت األغراض، وطب

  .3» إىل املدح واهلجاء ولطف اخلروج ،واخلوامت

                                                             
  .412، ص 1العمدة يف صناعة الشعر ونقده،ج: ابن رشيق القريواين  1
  .320، ص 1املصدر نفسه، ج  2
  .350، ص 1املصدر السابق، ج  3
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: تها قائالومزي مبدأ من افتتاح وخروج وانتهاء، ة كلّشارحا علّ هذا القول، "ابن رشيق" أيد مثّ       
سبب ارتياح  ،جاح ولطافة اخلروج إىل املديحالن 1ةومظن ،نشراحفتتاح داعية االحسن اال ألنّ ،وقد صدق«

فإن حسنت حسن، وإن  ،هد اعلقرب ال ،فسو ألصق بالن ،معوخامتة الكالم أبقى يف الس املمدوح،
  .2»كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،واألعمال خبوامتها ،قبحت قبح

تطرقوا كثريا الذين  ،قاد العربرنا بأغلب النذكّي ،يتهان أمهّويبي،هذه املبادئ  "بن رشيقا"يذكر  إذو       
  .وغريهم "ابن طباطبا"و "اجلاحظ"كشأن  مشأ ،عرغة يف باقي الشية بالملا له من أمهّ ،هذا إىل

فقد مقت  .عرسببا يف استهجان كثري من الش أو التهاون فيها، عدم مراعاة هذه الشروط،وقد كان 
الكالم  ألنه رأى أنّ ."بال عينك منها املاء ينسكب ما" :هيف بيت قال "ةمذا الر" "عبد امللك بن مروان"

اتدمع لعلّ هوقد كانت عين ،إليه هموج فأخرجه من جملسه .ة.  

 حبتا جعلهم يقترحون بعض ما يسمم ون كثري،تلقّامل ات اليت يستهجنهالستهالوغري هذا من اال       
  .ص امللوك أو يكرهونهغا يننتهاء إليه، فال يبدأ مثال مبواال ل به،ستهالاال

وأهل احلضر يذكرون  نتقال،حيل واالفأهل البادية يذكرون الر؛ القصائدبتداء وافتتاح سبيله يف اال و لكلٍّ
غدود يف الالص3قباءزل واهلجران والر.  

 ل مثّبلطف حتي ،ما هو أن خترج من نسيب إىل مدح أو غريهإن« : "ابن رشيق"يقول  ،وعن اخلروج
  .4»تتمادى فيما خرجت إليه

اليت  ،فكان لزاما عليهم أن جيلبوا بعض األدوات اد هذا،قّى النهي اليت أملت عل ،فطبيعة القصيدة العربية
  .د أغراضهالتعد ،قهذلك وحتقّ تيسر

                                                             
  .350، ص 1املصدر نفسه، ج: مطية وليس مظنة، ينظر  1
  .350، ص 1املصدر نفسه، ج  2
  .356 -350، ص ص 1املصدر نفسه، ج: ينظر  3
  .372، ص 1املصدر نفسه، ج  4
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 »     ال  ،وسبيله أن يكون حمكما ،مساعاأليف وآخر ما يبقى منها  فهو قاعدة القصيدة، ،نتهاءا االوأم
 وجب أن يكون آخره قفال ،ر مفتاحا لهعل الشكان أو اوإذ ،ال يأيت بعده أحسن منه يادة عليه،الز  ميكن

  .1»عليه

مكتملة البناء واملعىن أن تكون قصيدته ناضجة، ،اعرفيجب على الش، ة جتعلها حمطّال ثغرة فيها والفج 
  .ستهجاناال

ص على أساس فون النن يعرمم ،2مبن سبق ذكرهم "ابن رشيق "انغالق القصيدة يف قول نارويذكّ       
  .نظرة سابقة ألواا ،مبوجب هذا "ابن رشيق"رؤية  تغدوف ستقاللية،نغالق واالاال

 الّفتال لكن ،دةكثرية ومتعد تهفأمثل ،"ابن رشيق"ما جاد به  استحضار كلّ وال يسعنا يف هذا املقام،       
  .اعرى جعل أغراضه منطلق الشحت ،عنايته الفائقة باملتلقي نتباه،لال

ومييل يف ، همفيقصد حماب ،نيبوينظر يف أحوال املخاط ،تار لألوقات ما يشاكلهاخي ،طن احلاذقفوال « :يقول
نا بذلك على ما وقفت قفليو.3» فيجتنب ذكره هد ما يكرهون مساعيتفقّ وإن خالفت شهوته، ،شهوام

عليه مناهج النقد اليت أعادت للمخاطب اعتباره وعدته طرفا رئيسيص ا مسامها يف إنتاج الن.  

ابن رشيق"هي وقوف  جتاوزها،لبحث ل ميكناملالحظة اليت ال  لكن" من الشذ للبيت عر موقف احملب
كون يذلك املواضع اليت يف نا مبي ،لتحامضرورة الوصل واال فيما خيص رغم ما أدىل به ،القائم بنفسه

الحم فيها ضرورةالت، ال يعين تناقضا  ،هذا نّغري أ .4كاحلكايات وما شاكلهالذلك ،اعية أو األشكال الد
 ،صيةق النحيقّ ،ايلوبالت ،تهخذ هذا املنظور على أساس انغالق البيت واستقالليكون اتيه قد فإن ،يف رأيه

بغض ظر عن باقي األبياتالن.  

عتباره اب ،عر خصوصاص أو الشيف جمال الن ،العرب القدامى النقّاد يصل بنا سياق رصد أعمال وآراء
يا يف حبثه متوخ ،ته يف جمال القرآن الكرمياقد والبالغة، عرف بدراسإىل أحد أعمدة الن ،دهماألدب عن

  .)هـ471ت "(عبد القاهر اجلرجاين"أسباب اإلعجاز فيه، أال وهو 
                                                             

  .378ص  1العمدة يف صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق 1
  .239بالغة اخلطاب وعلم النص، ص : صالح فضل :ينظر 2
  .357، ص 1املصدر السابق، ج: ابن رشيق  3
  .420، 419، ص ص 1املصدر نفسه، ج: ينظر  4
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       ظمففي إرجاعه قضية اإلعجاز إىل الن، حتدا يف كتابيث مطوهال، وأفرد له نظرية قائمة بذا 
دالئل اإلعجاز"و "رار البالغة أس" :هريينالش"ظم، وتعريفه للن، رابط بني يوحي لنا باستشعاره أمهية الت

توايل الكلم واأللفاظ  ،متجاوزا بذلك ،حبسب املعاين اليت ختدمها وترتيبها ،أليفقها يف التوتعلّ الكلمات،
طقيف الن، إىل تناسق الديقول. ياغةاللة والص: » بعضها ببعض، الكلم سوى تعليق ظم معلوم أن ليس الن

  .1»وجعل بعضها بسبب من بعض

بل  ،طقالغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النليس   «نحا أد ذلك يف موضع آخر موضويؤكّ       
 بريحياغة والته نظري الصوأن ...وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ،أن تناسقت دالالا

  .2 »قشلنفويف واالتو

تكون الصتبعا للمعىن الذي يراد القول فيه، فتحذو األلفاظ  -مبوجب ذلك-لفظ بالكلمات ياغة والت
  .وحيصل التناسق ،املعاين لتكون املناسبة بينها

باإلضافة إىل  ،3رينص عند املفسفظ والنيتداخل مع مفاهيم اللّ "اجلرجاين"ظم عند مفهوم الن غري أنّ
د وظيفتها اليت حد ...البيان والرباعة الفصاحة، مثل البالغة، : ات أخرى تواترت عندهمفاهيم ومصطلح

امعني عن وأخربوا الس ،من حيث نطقوا وتكلموا على بعض، ر به عن فضل بعض القائلنيما يعب «: يف
  .4 »ويكشفوا هلم عن ضمائر قلوم ،األغراض واملقاصد، وراموا أن يعلموهم ما يف نفوسهم

يقرنه  مثّ) ر بهما يعب(فظ فاجلرجاين يذكر اللّ. فظ واملعىنص مدى تالحم اللّمن هذا الن شفنست
وحسن  ،فسا يف الناإلبانة عم ل ما حيتفي به،فأو. باإلخبار عن األغراض، وجعل هذا بالغة وفصاحة وبيانا

  .ينقله إىل املتلقّ

    

                                                             
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  1عبد احلميد هنداوي، ط: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تح: لقاهر اجلرجاينعبد ا  1

  .7م، ص2001 -هـ1422
  .42املصدر نفسه، ص   2
ة ، معهد اللغ12، جملة اللغة واألدب، جملة أكادميية علمية، ع»مفهوم النص عند املنظرين القدماء«: حممد الصغري بناين  3

  .69م، ص 1997 -هـ1418العربية وآداا، جامعة اجلزائر، دار احلكمة، شعبان 
  .38املصدر السابق، ص : عبد القاهر اجلرجاين  4
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       حوعلى هذا الن، ياغة وباإلضافة إىل الصزةاملتمي، كمرادف  ،"اجلرجاين"ظم الذي ورد عند وحسن الن
1سيجللن ،تفضيل و ،باملخاطَب وأوجه إيراد الكالم -ككثريين غريه من العرب القدماء-ا يبدو اهتمامه جلي

.  الذي مسته الوضوح والكشف ص،ائع للنعريف الشال يبعده عن دائرة الت ،هذا غري أنّ .م على آخرمتكلّ
  .)ا يف صدورهمدرجة اإلبانة عم( ي احملك يف أسبقية أحدهم على اآلخروهذه ه

 ،صية املعاصرة راسات النعن االحتفاء جبانب على قدر كبري من األمهية يف الد كما ال يبعده أيضا،       
ة العطف من زاوي ريرب ،ففي حديثه عن الوصل والفصل والعطف .صداويل للخطاب أو النهو اجلانب التو
2لقيالت.   

ف علم حيث عر ،)هـ626ت("كاكيبن أيب بكر الس يوسف أبو يعقوب"ثحتد ،عن مثل ذلكو       
ع«: هاملعاين بأنتتب اص تراكيب الكالم يف اإلفادة،خو ا من اوما يت ليحترز  ،ستحسان وغريهالصل

راكيب الت ؛وأعين بتراكيب الكالم ،بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكره
الصعينوأ... ن له فضل متييز ومعرفةادرة عممساع ذلك  عند ما يسبق منه على الفهم ،ركيب خباصية الت
بالفهم وأعين... ركيبالت، ليمة مثل ما يسبق على فهمك من تركيب إن منطلق إذا فهم ذوي القطرة الس

أو من تركيب زيد  ،اإلنكار أو رد كيكون مقصودا به نفي الشمسعته عن العارف بصياغة الكالم من أن 
منطلق من أنبترمنطلق  :أو من حنو ،د القصد على اإلخباره يلزم جمره يلزم أن يكون ك املسند إليه من أن

ا علم أم... . رم أو أخأو قد ،د أو أطلقأو قي ،وهكذا إذا عرف أو نكر... ختصاراال املطلوب به وجه
ليحترز  قصان،اللة عليه وبالنيف وضوح الد يادةبالز ،خمتلفة قفهو معرفة إيراد املعىن الواحد يف طر ،يانالب

  .3» مطابقة الكالم لتمام املراد منه بالوقوف على ذلك عن اخلطأ يف

       ز الوضوح توضيح سبل إيراد املعىن حسب احلال واملقام إلحرا إالّ ة علمي املعاين والبيان،فليست مهم
أو  ،وبعض وسائل تنميقه أو تأكيده خيتار الكالم، ي ووضعه،فبحسب املتلقّ ستحسان،وإدراك اال اللة،والد

  .ىل زيادة يف املعىن إي حتما ستؤد ،زيادة يف املبىن أي ألنّ تأخريه ،تقدميه أو نفيه أو

                                                             
  .71، ص "مفهوم النص عند املنظرين القدماء: " حممد الصغري بناين  1
  .109 -101لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص ص : حممد اخلطايب: ينظر  2
لبنان، دت، ص  -مفتاح العلوم، د ط، دار الكتب العلمية، بريوت: السكاكي، أبويعقوب يوسف بن أيب بكر بن علي  3
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هذا  وليس حتقيق .تلفةياقات املخحسب الس أن نعرف طرق إيراد الكالم، ،كان من الواجب ،لذا
وال  ،وبني الكالم واملقام من جهة ثانية ،حتقيقا للمناسبة واملشاكلة بني األلفاظ واملعاين من جهة اهلدف، إالّ

إالّ ى ذلك،يتأت عبريبالوقوف على دقائق أسرار الت. يف  ،نسجام الذي يعود إىل املتلقيث عن االوقد حتد
  .1حديثه عن اخلرب

شومن أبرز التالذي جيعل " احلامتي "جند تشبيه  ص والتحام أجزائه بعضها ببعض،بيهات يف ترابط الن
فمىت  القصيدة مثل خلق اإلنسان يف اتصال بعض أجزائه ببعض، إنّ «: يقول. امن القصيدة كائنا حي

مل معا فين حماسنه وختوخغادر باجلسم عاهة تت ،ركيبة التأو باينه يف صح ،انفصل واحد عن غريه
   .2»مجاله

ظرة فتظهر هذه الن زة،متمي جلّ"احلامتي "حيث خيتزل ، دةمتفر ائدة اليوم يف علم املصطلحات الس
صالن، واليت ترمي إىل التو  غال،تشوهو ال ينظر إىل األجزاء من زاوية اال نسجام،ناسق واالماسك والتما إن

  ص،غرة يف النظهرت الثّ ف جزء عن عمله،مىت ختلّ .دموح وإعطائها للكل صورة كلٍّ ،من جهة تساندها
  .وحدث انقطاع يستدعي عجمته وإغالقه على املتلقي

فإنّ، )  هـ684 ت"(ينحازم القرطاج"ا أم تأخابن " ـك،العه على جهود الفالسفة مين واطّره الز
 ،عر من مقولة الفالسفة حيث انطلق يف تعريفه للش ضج،قد طبع جهوده بدرجة من الن ،"ابن رشد"و "سينا

خمتص يف لسان العرب بزيادة  ل موزون،عر كالم خميالش « :يقول. خييلعلى احملاكاة والت تعريفهم بناءو
والتئامه ،قفية إىل ذلكالت من مقدغري  -مبا هي شعر-ال يشترط فيها ،صادقة كانت أو كاذبة لة،مات خمي

  .3»التخييل

أخذه  ما ستثمارباب ال ،ىعر بالكالم املوزون املقفّقاد يف تعريف الشة النخروج القرطاجين عن عاد      
يف ذلك "األخضر مجعي"يقول  .راث الفلسفيعن الت :» حازم "إىل  خييلانتهت مقولة احملاكاة والت

                                                             
  .138 -111املصدر السابق ، ص ص : حممد اخلطايب: وينظر. وما بعدها 93املصدر السابق، ص : ينظر  1
  .127، ص1العمدة يف صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق  2
دار الغرب اإلسالمي،  2حممد احلبيب بن اخلوجة، ط: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح): أبو احلسن حازم( قرطاجين ال  3

  .71 -67ص ص : وينظر 89م، ص 1981لبنان،  -بريوت

Université Sétif2



48 

 

اد قّوطروحات بعض الن ،نتج له من توظيف أصول الفالسفة مثّ فاستثمرها أحسن استثمار، ،"ينالقرطاج
  .1»علمنا أمشل حماولة نقدية على حد " قدامة"ـرين كنظّامل

فقد تناول  ، عند هذا احلد ،"ينحازم القرطاج"نعة الفلسفية على إنتاج ف تأثري الصومل يتوقّ
  .استخدم كثريا من مصطلحام الفلسفية و

املمكن من خالل عر ويذكر املمتنع من الش واملماثلة والتشابه، ،ففي حديثه عن املعاين وأقسامها
شبيه،عالقات الت ا ذلك إىل ما يستسيغه املتلقون راد.  

  ...كتركيب عضو من حيوان على جسد من حيوان آخر مل يقع، ر وإناملمتنع يتصو « يذكر أنّ
و املمكن ال خيلو من أن  ...أو ممكنا معتاد الوقوع ،ما كان واجبا واقعا ...ظر إىل ما يستساغ و يؤثربالنو

  ،فسكان الوصف أوقع يف الن ،رت دواعي اإلمكانما توفّوكلّ ،أو أن تقلّ ،ر فيه دواعي اإلمكانتتوفّ
  .2» ممكن بعيد وهلذا يقال ممكن قريب حسن، ،حةز الصأدخل يف حيو

وأقربه إىل  ،لهشبيه اليت تتخلّلعالقات الت تبعا ،عر يكون ضمن املوجود أو املمكنالش فهو يرى أنّ
أ ،فوسالنده تأثرياش.  

ه نيوتب عر،يصل به األمر إىل معاجلة أمر الكذب يف الش حىت يف حديثه هذا، "ينالقرطاج"وميضي 
 ،ومنهم من يستهجن ذلك ،دقصر للصتمنهم من ين قاد أحزابا،عراء والنب فيه الشوالذي حتز ،األخالق

  .3رمازج الش ذاإ ىويقو ،رياخلمس عر يلني إذا الالش أنّ الذي يظن" األصمعي "على غرار 

ى املمكن من ذلك أو املتمنع إىل ها ال تتعدأن عر هلا أن تستعمل الكذب إالّصناعة الش أنّ «": حازم"فريى 
  .4»فوسوإن كان املمتنع فيها أيضا دون املمكن يف حسن املوقع من الن ،املستحيل

                                                             
 -01 ،اجلزائر-دط، ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن عكنون، نظرية الشعر عند الفالسفة اإلسالميني،: األخضر مجعي  1

  .40ص  ،م1999
  .133منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص : القرطاجين  2
  .149نظرية الشعر عند الفالسفة اإلسالميني، ص: األخضر مجعي: ينظر  3
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لذلك، لن  افة الفلسفية ال ختفى على دارس،ق املنبثقة عن ثقافته اليت امتزجت بالثّينوآراء القرطاج
أمر وهذا  عر، يف حتديده ملفهوم الشينستشهاد ا هنا ملعرفة منطلق القرطاجفقد كان اال ل احلديث فيها،نطي

  .ضروري لتصور بنائه انطالقا من مفهومه

لتحام فيه عناية واضحة، عن سبل اال منالشعر اليت ت/وقد أوىل العالقات والترابطات القائمة يف النص       
ظهر ذلك يف حماولته البحث يف كيفية التأغالب فيك " "نيباملت"لقصيدة  تهمن خالل دراس ،صماسك يف الن

وق وقالشأغلب والش" ،حم"ها اليت عدد اخلطايبم " املمارسة النائدة يف إنتاج القدماءصية الفريدة والر.  

       يف حديث "طاجين القر"ج تدره عن التغرى،ماسك من الوحدة الص وهو بيتان  "فصال"يها واليت يسم
أين  ،إىل أن بلغ احلديث عن متاسك الوحدة الكربى وهي جمموع الفصول أو القصيدة إىل أربعة أبيات،

سواء على مستوى الفصل أم على مستوى  ،ماسكامنة للتروط واآلليات الضواقترح بعض الش ،أبدى آراءه
  .1ختتامات املتلقية وكيفية االوالذّ ،ياغة والبناءوجودة الص ،بتداءيف ذلك مبراعاة حسن اال هتمام الفصول،

       القصيدة بالكم "حازم"عدم تقييد  به ذلك، ل ما نستهلّوأو، ووجد فيه  ،عرفقد نظر يف أشكال الش
 صنيف يعود إىل الغرض املقول فيه،عتبار ذا التواال ،طاتواملتوس ،والقصائد ،راتاملقص :ثالثة أصناف

البسيطة مثل القصائد اليت تكون  «؛ بةصوص إىل بسيطة ومركّتنقسم الن -الغرض - وبناء عليه كذلك
مثل أن تكون مشتملة على ، هي اليت يشتمل الكالم فيها على غرضني واملركّبة...صرفا ءرثامدحا صرفا أو 

  .2» نسيب ومدح

وال عربة  ،املعىن وحق الغرض، اعر حقعا إىل استيفاء الشجونضوجه راص يكون اكتمال الن ،فبهذا
مبدأ  أنّ ص اليوم،حيث ترى نظرية الن؛ ة واحلداثةوهذا ملمح من مالمح اجلد ،قصرهاببطول القصيدة أو 

ق طلنأو العبارة القصرية ، جديرة بأن   ،فقد تكون الكلمة الواحدة ول،ال يستند إىل الطّ ،صتعريف الن
  .زمةروط الالّإذا توافرت فيها الش،"  نص"عليها 

والرباعة  قاعر احلذب من الشا يتطلّمم ،د األغراض فيهالتعد بة،كّرإىل القصيدة امل "ينالقرطاج"مييل        
يف األغراض  ستمري «حبيث  بك،ظم والسالن من اعرالش متكّنفيكشف ذلك عن  نتقال بني األغراض،يف اال
  .3»ب وال تنافراألحناء اليت ال يوجد للكالم معها اضطرا على

                                                             
  .161 -149لسانيات النص، ص ص : حممد اخلطايب: ينظر  1
  .303، ص  ألدباءمنهاج البلغاء وسراج ا: القرطاجين  2
  .170 -168ص ص  ،1العمدة يف صناعة الشعر ونقده، ج: ابن رشيق  3
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       وقدرة ال يكشف الرباعة الفنية، ،أمر ضروري ل بني األغراض،نقّفحسن التحكّتنظرا  ،اعرم لدى الش
ملا هو كائن يف رحم النأم على  ،عري من ارتباطات وعالقات سواء أكان ذلك على مستوى املعاينص الش

  .ات واألسلوبمستوى العبار

       ل مدعاة النقّكما يكون هذا التنهض عنسجام ما متخ ا يف أمساع  ص من معان وأفكار،الن يلقى
  جاح مربزا أسباب حـيازة الن ،على تـوضيح ذلك "ينالقرطاج"عمل  وهلذا االعتبار، وأذهانـهم، نياملتلقّ

  

أثريوالت، مقسركيبما األساليب حبسب البساطة والت، 1اس وطباعهمعشرة أحناء باختالف أهواء الن.  

يف اين رف الثاّا كان املتلقي الطّفلمواصليةلعملية الت، أساليب ،ألفاظ ،ص من معانكان بناء الن 
  .ص أو رداءتهللحكم جبودة الن ،هاية من العودة إليهله يف الن ه ال مفرألن ،منطلقا من ذلك ...وتشبيهات

       خيالف ما كان سائدا من آراء يف ومل ،برأي "ينالقرطاج"فلم ينفرد  ت،الستهالطالع واالا عن املأم 
ستهالالت  االنيسحت «ا معترب ،املتلقي معرفة منافذو ،بتداءفقد دعا بدوره إىل حتسني اال ؛هذه القضية

ليإذ هي الطّ ناعة،واملطالع من أحسن شيء يف هذه الصنبعدها املت الة على ماعة الدالقصيدة منزلة  لة منز
   .2»والغرة   الوجه

اعر أن يعرف مداخل وجب على الش ،لذا .الذي يأيت بسطه فيما بعد ،صلنلاملركّز فاملطلع هو املعىن 
  .اارثستجابة اليت أراد استليلقى عنده اال ،من جهة ما حيب إليه فيدخل ،املتلقي

  ،اليت بدورها ترجع إىل األغراض ،اعرإىل مقاصد الش ،صائدستهالالت يف القاال "ينالقرطاج"أرجع        
  .تهبب يف ذلك وعلّالسو  ،ستهالالت اليت استجادا العربذكر بعض االو

ة اليت تشومن مقاييس اجلاذبيا اال ع،وتشاكل ،من وقوع اقتران ،أن يكون احلسن يف األلفاظ ستهالالت، 
 ال « :يف ذلك "ينالقرطاج"يقول  ...وما وقع فيها من حسن حماكاة ومنها ما يرجع إىل املعاين، ،وإجياز

  ،نسيج واستواء ،ةمن أن يكون راجعا إىل ما يقع يف األلفاظ من حسن ماد ،لو اإلبداع يف املبادئخي
 ةونفاس ،من حسن حماكاة « ،أو ما يكون يف املعاين. 3»إجياز عبارة و ،فتشاكل اقتران لطف انتقال،و

                                                             
  .355 -354، ص ص منهاج البلغاء وسراج األدباء  :القرطاجين: ينظر  1
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وقد يرجع  .1» ا يستحسن يف املعاينمم ،وما جرى جمرى ذلك سبة إىل الغرض،بالن ،يق مفصلوتطب ،مفهوم
فمثّل . 2» ظما حيسن يف النوما ناسب ذلك مم ،ووضع ،وإبداع صيغة ،حكام بنيةإمن  ،ظمإىل الن « احلسن

  :لذلك بـ

    كيينِل ـلهم ا أُيميةَـم نبٍـاص         ـلَوقَأُ لٍياسيه بيء الكَطوِباك  

  :يف حديثه عن حسن املعاين "موألالس"ضمن حديثه  عن حسن األلفاظ، وذكر قول 

  لُـيمج هـيدتري اٍءدرِ لُّـكُفَ              هـضرع مِؤاللُّ نس مندي ملَ ُءرا املَذَإِ    

    نْإِو هلَوم يحلْم لَعفْى النس ضيلَفَ            هاميلَإِ سى حالثَّ نِـسنيلُبِـاء س.  

  .3قاد العربعلى غرار الن هاستهالالت اليت استجادوغري ذلك من اال

       م الفصولفينظّ ،غرضالإىل صلب املوضوع، أو  ،ستهالالتيف حديثه بعد اال "ينالقرطاج"ج ويتدر، 
 ،نتقال بني الفصولوحسن اال - واد الفصول وانتقاء جوهرهااستجادة م: وقوانينه األربعةالنظم حبسب 

  .لتفات وما كان هجومانعطاف واالما كان جبهة اال -له ادما كان ممه :الذي انقسم بدوره إىل أنواع

       مبعىن تناسب الثّ .فهو تأليف بعض بيوت الفصول إىل بعض ،الثا القانون الثّأملاين مع األو        .
صل العبارة والغرض، ضرب مت: ربعةوحيدث بأساليب أ ،كل واملضمونصال الشبات ،ابعقانون الرال تصوخي

ضرب متصل العبارة دون الغرض، ضرب مت4صل الغرض والعبارةصل الغرض دون العبارة وضرب مت.  

إذ  اعرالش ذلك أنّ عتبارات تداولية،العتبارات شكلية نصية ووختتلف هذه األضرب والقوانني ال
  .عتبارات يف احلسبانال مناص له من أخذ هذه اال ينظم شعره،

وإعطاؤها  ،واليت جيب العناية ا -ستهالالتعلى غرار اال -اليت إىل اخلوامت، "ينالقرطاج"مث ينتهي        
ء الذي يعين إا "التحجيل"وما يطلق عليه  ،ق بني اخلوامتيفر ،وهو يف ذلك. ظمبك والنها من السحقّ

  .1ستدالليةباألبيات احلكمية و اال -القصيدة -املقطع
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حجيل يزيد الفصول والت .بغة الفلسفيةفهذا ملمح آخر لصبغة مذهبه بالص، "االستدالل" وإذ يستعمل
وسط يف ذلك والت. كلفويدخل يف الت ،ال ينصرف عن الغرض حىت لكن يف حدود املعقول، ا،ورونقء ا

ومل  ،ةوتكمن فيه روي عر،ووسعه مقدار الش ،ما ناسب الغرض ،اطر من ذلكيقتضب اخل «فـ  مطلوب،
  .2» وال معىن، يكن قلقا يف موضعه من جهة لفظ

فهو يلمس مشولية وكلية يف آراء صاحبه "منهاج البلغاء وسراج األدباء"ن يف كتاب املتمع ،ق يتطر
إىل التجربة الشا،عرية بكل حيثيا فكرة إىل اأن تتحقّ من كومرشدا يف  ،ض كيانا شعريا قائماق وتتمخ

جاح،ذلك إىل كثري من أسباب الن وموضة إىل الوجود بالفعل حا سبل إخراج القصيدة من الوجود بالقو
  .داويلعتبار اجلمايل والتخدمة لال، رقوفق أبرع الطّ

حملدثني، فيستوقفنا احلديث عند أما عن نقّاد العرب ا. هذا عن مفهوم النص يف النقد العريب القدمي
"د اخلطايبحمم"، بل  ،وكذا ليس عالقة بنيوية، وما يشبهها ،ص ليس وحدة بنيوية كاجلملةالذي يرى أن الن

  .3ل من تعالق الوحدات املبنيةشكّتهو وحدة داللية ت

 ،صيةمؤشر الن كاجلمل والتراكيب ،أو الوحدات املبنية ،صنات النعالق بني مكوالت "اخلطايب"جيعل 
وهذا  ،ل لنا نصا باملفهوم املعاصرلكن ال تشكّ ،سقة يف ذااتها قد تكون مألن ،ويستثين من ذلك البنية

حيدث كثريا يف غياب شروط الترابطعالق والت.  

إطالق املصطلح  ،األحوال ا يف كلّنال ميكن،" صالن"مجلة مصطلح  طلق على كلّنوكما ال يصلح أن        
ال  ،ووجود عالقات داللية بينها ،نة للخطاباألجزاء املكو كلّ ساق بنيتالعربة باال ألنّ ،وال للجملتى عل
ساقها مفردةات.  

 عد شرطا، الذي ينسجاماال ص القائمة علىلنا مبيله إىل مبدأ تعاريف الن "اخلطايب"يوحي رأي        
وصية، للنإذ يقر ذا الشالبنيويةال يلغي مبادئ  ،رط، قة،نغلفهذه البنية امل .اليللكن يضيف هلا املستوى الد 

غال الكلّتغاله استناد لطريقة اشتواش ،ظر إىل عالقة اجلزء بالكلّتدرس بالن، اللة اليت لكن دون إقصاء الد
ايل حتقيق وبالت عبري عن املعىن،فظ مناسبا للتليكون اللّ، غةترتبط مبادة هذه البنية وهي األلفاظ أو اللّ

  .نسجام للمتلقياال
                                                                                                                                                                                         

  .300، ص املصدر نفسه: ينظر  1
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نضيد ص باإلضافة إىل التللن ، مبا هو ضابط أويلاالنسجام ر شرطضرورة توفّ "د مفتاححمم"د ويؤكّ       
فيكون  ؛صوص اخلارجيةص بالناعية إىل اعتبار عالقة النبنظرته الد على ذلك، زيده يساق، غري أنتواال
ا جبهتني حمكوم -تهتبعا لنظرته ها -صالن:جهة التفاعل احلاصل داخله وتشبصوص عه، وجهة حماورته مع الن

1ابقة أو اخلارجيةالس.  

مات جوهرية مقو له دحيد "د مفتاححمم"اليت ذكرها  ص،للن عاريفاملفاهيم والت تعدد تأسيسا على
  :اّيلحو التوذلك على الن ،أساسية

  .مؤلَّف من كالم : ونة كالميةدم-

  .ننينص يقع يف زمان ومكان معي كلّ:حدث-

  .وظيفته توصيل املعلومات :تواصلي-

  ).عالقات اجتماعية(له وظائف أخرى غري توصيل املعلومات  :تفاعلي-

  .انغالق مسته الكتابية األيقونية :منغلق-

  .2د من أحداث تارخيية ونفسانية ولغويةمتولِّ :توالدي-

جورج "و" وناليان بريج"يقترب من تعريف  ،كلص على هذا الشللن "د مفتاححمم"تعريف  نّإ       
ا من جهة أم. وحصوله عليهاالفهم وتعليق شرط  ص،واصلية يف النمن جهة تركيزمها على الت "يول
وليس من جهة عدم القدرة على  ،ضوجمال والنتكلكن من جهة اال ،فهو يستذكر البنيوية نغالق،اال
ينالقرطاج" ،القدماء  أمثال ه أيضاذا ما ذكروه أويل أو القراءة،الت".  

       حسني مخري" واهتم" وكتابه  ،صبدوره بالن"سيميائيةمن بنية املعىن إىل  ،صنظرية الن دليل "الالد
 ؛من اجلانبني ،صالنشامال لكلّ ما يتعلّق ب نه رصداف خيتصر الوقت واجلهد، فقد ضمومؤلَّ ،على ذلك

ص ع بذلك مفهوم النليوس يميائيات،ه يستند إىل السفإن ص،خصي للنا عن تعريفه الشأم .الغريب والعريب

                                                             
 ،املغرب –البيضاء  الدار -املدارس -، شركة النشر والتوزيع1النص من القراءة إىل التنظري، ط: حممد مفتاح: ينظر  1

  .9م، ص2000 -ـه1421
املغرب،  -، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء1، ط)استراتيجية التناص( حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري : ينظر  2

  .120، 119م، ص ص 2005بريوت، لبنان، 
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أو منظومة  ،هو عبارة عن نظام سيميائي النص باعتباره بنية دالة، «ـ ف ،قليدي املرتبط باألدب والكتابةالت
رجة األوىلرمزية بالد، د حقيقة اجتمويولّ ،ديتمفصل داخل نظام ثقايف حمد1»نةاعية وتارخيية معي.  

وهو  ،قافةك داخل الثّيتحر ص عبارة عن رمز كبري،الن « حيث يبدو ،د ذلك يف موضع آخرويؤكِّ       
إلنتاج معىن ،اتمموز والعاليف نفس الوقت نظام يشتغل بواسطة الر، نةأو الت3» عبري عن فكرة معي.  

       ص تبعا هلذا التللثّ خاضعا عريف،يكون النمن جهة والدته، ،ائدة اليت ينشأ فيهاقافة الس ل إىل ليتحو
   .واصلل للتوهو خمو بعد إنتاجه، ،عنصر فاعل ومشارك يف بنائها

       ليستحيل ، صفة الكلية فيه سرعان ما تضمحلّ ن من رموز يشتمل عليها،فهذا الكيان الذي يتكو
ص هي عالمات مادة الن أنّ ؛مبا يعين أو رمزا من رموزها، ،إليهاقافة اليت ينتمي جزءا من أجزاء الثّ بدوره،
 ،مزهذا الر لكن يصلح ألن يتواصل به، ،ى تنتج لنا رمزاحت ،قها ببعضيبحث فيها عن جهات تعلّ ،ورموز

ون ليك ،يف دائرة بناء أخرى ،بل يدخل من جديد واصل،ة أوجه التأو حتقيقه قم ال يعين اكتماله اية األمر،
  .لبنة من لبناته

ق إىل أمر ه تطرلكن ،"حسني مخري" منها اليت انطلق يميائيات،ص من زاوية السمفهوم الن عن هذا       
ه قراءة وكتابة وهو أن ،ز بهاملزدوج الذي يتميالطّابع  «ص ذا طبيعة إشكالية، يربزها جعل مفهوم الن ،آخر

ليدخل بنا دائرة  -مبا هو رمز -صمن الوصف العام للن "يحسني مخر"فينتقل بنا . 2»يف الوقت نفسه
لقياإلنتاج و الت.  

ظرة في معها النتفتن ،حيث تغدو الكتابة نصا، "ص الن"مع مصطلح  كثريا" الكتابة"تداخل مصطلح يو       
أو هي علّ ها قيد،القدمية للكتابة على أنصوصة حفظ الن، يف ثنائية فتأيت ،ة اليت أسندت إليهاواملهم 

  ).املكتوب /املنطوق(

 Jacques" (اجاك دريد"و ،"بارت"ة على يدي خاص ة جديدة،لّحبلقد ظهرت الكتابة اليوم        

Derrida  ( 3.  
                                                             

  .36، 23، ص ص من بنية املعىن إىل سيميائية الدالنظرية النص، : حسني مخري  1
  .74نفسه، صملرجع ا  3

  .41ص السابق، املرجع   2
  .الكتابة/ سيكون احلديث عن هذا يف مبحث الفرق بني النص  3
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إىل  ،كونه مقروءا مكتوبا يف الوقت ذاته ،طابع اإلشكال صيف اكتساء الن "حسني مخري"يشري       
اليت جت ،لقي املعاصرةنظريات التألنّ ص،عل من القراءة إعادة كتابة للن ص مضمار يلتقي فيه الكاتب              الن

  .و إعادة إنتاجه ،فاعل معهبقدر الت ،صته استهالك النهذا القارئ الذي مل تعد مهم؛ و القارئ

صفالقارئ إذ يقرأ الن، ضس لنص آخر على أنقايؤس ق وإن حتقّ ،قايفص وفق ما ميليه عليه خمزونه الثّالن
  .غايةوأحرز ال ،أثريالذي أحسن الت ،صفذلك لرباعة صاحب الن هذا،

يكتب  ،فأكسبه زادا ثقافيا ،ا قرأهم هائل ممخاعر على زالش /الكاتبيتوفّر  ويف اجلهة املقابلة لذلك،       
 /اصركة بني النمنطلق املشا ومن .حماورة ملا قرأه من نصوص إالّ ،فما كتابته ونصوصه تلك؛ يف ضوئه

الذي  يكون استلذاذ املتلقي واستهجانه، عنه من أفق توقع، رأو ما ينج ،مبا فيه - قايفاد الثّالز- /املتلقي
  .صده قراءته للنتؤكّ

 ال قيمة له، ،ص بال قراءةالن ألنّ ص بإحياء معانيه،ي ذكر النيالقارئ هو من حي إنّ ،وخالصة القول       
  .اد يظهروهو مغمور ال يك

ريى أنّ، ف"سعيد يقطني"ا أم الناإذ ،ل إىل خطابص يتحو دخل حيفال يعطي تعريفا  .1واصلز الت
ص،واضحا للن بل هو مهتم أكثر بالتص واخلطاب،فريق بني الن طلَق على النالذي يه من رص حالة حتر

نة يطلَق على العي ص عنده،الن على أنّ تدلّسنأن  ،ا يسمح لنامم ،داولستعمال والتودخوله عامل اال ،منشئه
  .واصل بعدتنتقل إىل مرحلة الت ملاّوسانية اللّ

ق بينهما على يفر ،ص واخلطابالن القاضي بأنّ )فان ديك(من رأي  -ذا– "سعيد يقطني"يقترب        
واصل هوف؛ واصلأساس التما كان قبل الت "طاباخل"بعده هو ما و ،" صالن."  

  .فاق مع اآلراء الغربيةكانت على كبري ات ،اآلراء فجلّ مون بلهجة غربية،اد العرب يتكلّقّالن يظهر أنّ       

إىل املقاربات  ،صعريفات العديدة للنأرجع الت فات الغربية،العه على املؤلّبعد إطّ "صالح فضل"فهذا  
املقدستناد إىل اختالف املنظوراتاالبو ،يميولوجيةمة له يف البحوث البنيوية والس، ص فقد يكون الن
هناك أيضا  مثّ .ص األديبشفري يف حالة النسبة لعملية من عمليات التأو بالن غوي،رتكاز على املنظور اللّباال

                                                             
  .12م، ص 1989لبنان  -، د ط املركز الثقايف العريب، بريوت)السياق -النص( انفتاح النص : سعيد يقطني: ينظر  1
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نغالقستقاللية واالكتمال واالة االخاصي، ص،اليت ينطلق منها البعض يف تعريف الن ناص باإلضافة إىل الت
  .1ا باخلطابموارتباطه ،ص بالعودة إىل عالقته بالكتابةف النوقد يعر ،راتصوالت كواحد من

 ،دة من اخلطابوحدة معقّ « هفه بأنيعر ،صرات املستند إليها يف تعريف النصوالت فبعد رصده لكلّ       
د الكتابة فحسبإذ ال يفهم منه جمر، ما يفهم منه أيضا عملية إنتاج اخلطابوإن 2»ديف عمل حمد.  

       ص بذلك،فالن ونظامه من جهة أخرى تهودراسة بني واصل،عناية جبميع أطراف الت، صالح " لكن
العملية  الذي ذكر أنّ ،"د اخلطايبحمم"على عكس  ،هنا أخلط املفاهيم جبمعه بني العملية واإلنتاج "فضل

فهذا من جهة  ،ص بوصفه إنتاجاا النأم ،واصله إىل مجيع أطراف وظروف التبرد ،تعين دراسة اخلطاب
البنية والن3ياق اخلارجيظام بعيدا عن الس. ص،وهو إذ جيمع بني العملية واإلنتاج يف الن ال يفرص ق بني الن
  .واخلطاب

       صالح فضل"ث وحتد" الذي  ،ماسكبعد ذلك عن الت» الذي  ،فسريينتمي إىل جمال الفهم والت
رابط داخل اليت يعتمد عليها لتحقيق الت ،غويةرات اللّفباإلضافة إىل املؤش .4»صارئ على النيضفيه الق

رقيم والعطف والوصل: مثل ،صالنوخمزونه  ،يلجأ إىل عناصر القراءة ،القارئ أو املتلقي فإنّ ...عالمات الت
ل أفقا يقرأ به ما يعترضه من نصوصليشكّ ،ب لديهالذي ترس، ايل وبالتصية من عدمهااحلكم عليها بالن.  

عبد امللك مرتاض"،ص ومن املهتمني أيضا بالن"، "الذين ال ختتلف ، "إبراهيم خليل" و"اسأمحد مد
يكون  -إن وجد - ختالفما االو إن ،اجلميع ينهل من منهل واحد ألنّ ،ارسنيهم عن سابقيهم من الدؤآرا

  .حبسب زاوية نظر من يؤخذ عنه

لقي املفتوح إىل أة للتوالقراءة تأويلية مهي ،والكتابة قراءة ،ص كتابةالن « يعد "مرتاض عبد امللك"ـف
ص لعب والن ...صوصتناص الن إالّ صوص ليستصوص، وحوارية النص حوارية النالن ...يوم القيامة

                                                             
  .243 -229بالغة اخلطاب وعلم النص، ص ص، : صالح فضل: ينظر  1
  .241ص : املرجع نفسه  2
  .من البحث 20ص : ينظر  3
  .260ص  بالغة اخلطاب وعلم النص،: صالح فضل  4
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سيج ه النإن ...من املعاين له اللة على ما ال ايةمفتوح الد ،متدادفضاء بعيد اال ز ممتد،ص حيوالن ...غةلّبال
      .1»الذي ينتسج بفعل سحرية عبقرية ...جائيبغوي العاللّ

       بارت(يذهب مذهب  "مرتاض"أن  ،ل وهلةيبدو ألو( ،ص كتابة،يف جعله الن ه يعود يف موضع لكن
  .2شيء غري نفسه يصبح كلّ ،كتابة ص كلّه إذا جعل النألن فق معه،ه ال يتإىل أن هلينب ،آخر

حيث  ،صجهات تعريف الن منويضيف أيضا جهة أخرى جعه إىل التناص، فري ص،فه للنييواصل تعر مثّ
  ).كريستيفا(و )بارت ( من على رأي كلّ ،غةلّيكون لعبا بال

إىل زئبقية املفهوم كما يذكر ذلك يف استهالل  ص هاته،يف تعريفات الن "مرتاض" يعود تأرجح       
حبسب  -كما رأينا-ص تباينتتعريفات الن ألنّ واب يف ذلك،وال جبانب الص ص األديب،عن الن حديثه

ففي تعريف آخر له ؛ظرزوايا الن، ظر إىل املتلقي،وبالن - قارئ نص، لكلّ « الحظ أنّ -صمبا هو قارئ للن 
د،فهو الواحد املتعد صقراءة بن وكلّ ،نص بقراءة وكلّ ،دوهو القدمي املتجد، تتحدد على وجه د وتتعد

3» هرالد.  

فهو يرفض أن  ،كان كذلك وملاّ ال خيضع للربهان، والفن من الفنون، ص فنالن إىل أنّ ينتهي يف األخري، مثّ
4ص علميكون للن.  

       ميكن أن نستقر-مرتاض" على أنّ - ا سبقانطالقا مم"، ما  إالّ ص وضبطه،مل يستطع حتديد مفهوم الن
نزياح عن املعيار القاعدي مبا جيري حيث يكون اال ،الذي يراه لعبا بالكلمات ص األديب،ان يف جانب النك

ات وحمسناتمن مشا، ص،يطبع الن زه عن سائر الكالم العاديوميي.  

صها يلخ ،سانيةنة اللّقتضيها العيتله معايري  صيةنص بصفة الوصف النهو أنّ  يه،نتهي إلن نوما ميكن أ       
"يف ثالثة مستويات "اسأمحد مد:  

»لاألو: يهتم باجلانب النغويعب اللّنسجام واللّويشمل عنصري اال اليل،حوي الد.  

                                                             
  .5، 3ص ص ، م2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، نظرية النص األديب، : عبد امللك مرتاض  1
  .50، 47املرجع نفسه، ص ص : ينظر  2
  .11، ص املرجع السابق   3
  .7، صنفسهاملرجع : ينظر  4
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  .طور والبنية املقطعيةويشمل عنصري الت ،ص وتأليفهببنية الن يهتم :اينوالثّ       

  .1»عارضوعدم الت طرابلتويشمل عنصري ا ،يأيت على اجلانب الفكري :الثوالثّ       

له إىل أن ينتهي به ص وتشكّالن وكيفية منو غوية،نة اللّكلي يف العيمن اجلانب الش"اسأمحد مد"ينطلق 
ه مىت أن ويضيف إىل هذا، .ماسكوصالحية احلكم بالت ،أويلالذي تعزى إليه عملية الت ،األمر عند القارئ

وظهرت عالئق اال ،د املقامحتدلصات، وآل األمر إىل اعتبار وحدة  دت قصدية الكالم،تأكّ ،سالةوالحت الر
حتقيقا  ،وتناصرها فتعاضد هذه العالقات والعناصر، .2تماسك املؤقّجاز احلكم بالت الفضاء بني املخاطبني،

  .صيةهذا يسمح بوسم الكالم بالن كلّ واصل،ايل حتقيق التاص وفهم املتلقي وبالتالن /لقصدية الكالم

الذي  "ادناألزهر الز"و ،"اسأمحد مد"ا قاله ص عمإىل الن هيف منظور" إبراهيم خليل" وال يبتعد 
وضع كتابا بأكمله، يبحث فيه النصيةص ومعايري الن.  

اخلي فاعل الدص معياره التالن « الذي يرى أنّ "ادنالزاألزهر "يوافق تعريف  "إبراهيم خليل"ـف
3» فصاح عن احملتوىماسك واإلوالت.  

صية، واليت ص على أساس معايري النجاه املنادين بإقامة تعريف للنتاوهو تعريف يسري يف نفس 
يف) دوبوجراند(دها حد :ب واستحسان املخاطَب، وانسجام اخلطاب، وإخباريته، وتناصاته قصدية املخاط

اومقامه الوارد فيه، وهي ما جيعل املكتوب نص.  

عات قطّص، وإن ظهرت فيه بعض التواصل، فذلك هو النروط، وحصل الترت هذه الشفمىت توفّ
على املستوى السر عليه من خمزون ثقايف، ها، ملا يتوفّربها وج◌ّ القارئ كفيل بسد كلي، ألنّطحي أو الش

وقدرة على التخيبطل والر.  

  

  

                                                             
  .90لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، ص  :أمحد مداس  1
  .315، 314املرجع نفسه، ص ص : ينظر  2
، 1993لبنان،  -، املركز الثقايف العريب، بريوت1، حبث يف ما يكون به امللفوظ نصا، طنسيج النص: األزهر الزناد  3
  . 20ص
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2-4- الكتابـة/ اخلـطاب/  ـصالن:  

      2-4-1- طابـاخل/صـالن:  

        

داخل وتزاحم بني توقع من  اص، ملع على نظرية النال خيفى على قارئ هذا الفصل، أو املطّ       
املصطلحات، خاصة ما كان بني النص والكتابة واخلطاب، حىت جد من ال يفروص واخلطابق بني الن.  

نائيةالثّق إىل بعض من بذلوا جهدهم يف جمال هذه املفارقة أو لذا، سنتطر.  

د حمم"و ،"د عابد اجلابريحمم"، "ة حسنرقي": ص، جندوون بني اخلطاب والنافمن الذين يس
رت سواء يف املنطوق أو املكتوب  توفّىتر معايري، مإىل توفّ "صيةالن" مثال ترجع"ة حسنرقي"فـ ..."مفتاح
  . اصكان ن

هاريس زليج"املنطوق، على أساس املكتوب و بني املصطلحني، قونومن الذين يفر ")Zellige Harris(                 
  ..."ايبد اخلطّحمم"و) Emile Benveniste" (ستيإميل بنفن"و

  .اينأمشل من الثّ -صاخلطاب والن-منهما  هذه املفارقة على أساس أي يبينوهناك، من         

:      يف قوله ،"مرتاض"يذهب إليه  ص، على عكس مااخلطاب أمشل من الن ، يرى أنّ)شال آداميم(فـ
»تجربة العشق يف ممارسة الكتابةلضاء األرحب فص هو الالن... وهو  .1» ص واحد واخلطاب أخطبةالن
2"سعيد يقطني"فق مع رأي مت.  

ليم يف تعريفه واحلكم على املعيار الس اخلطاب، أنّ / صيف خامتة احلديث عن الن ،ما ميكن قوله إذن       
عينة لسانية بالنصية، يرجع إىل معايري النصية، ألنها معايري ثابتة بالتة فيهاجربة، خاص: ماسك أو االالتساق ت

  .واصلهما الكفيالن بوقوع التألن ،نسجامواال

  
                                                             

  .12 ،11ص ص  األديب، نظرية النص: مرتاضعبد امللك   1
لسانيات  :وحممد اخلطايب. 62، 59، ص ص، من بنية املعىن إىل سيميائية الدال نظرية النص،: حسني مخري: ينظر  2

انفتاح النص  :وسعيد يقطني. 16لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، ص  :وأمحد مداس .29النص، ص 
  .32، ص )السياق -النص( 
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2-4-2- ةـابـالكت/صـالن:  

  

أما ما خيصالن ،جتاوزت املفهوم ال  -كما سبق وأن ذكرنا - اهص والكتابة، فإنهو  ، مباقليديت
سانيات، بعد أن ه اللّتاا حيوي بني طيعلما عام"  علم الكتابة"تثبيت األصوات، لتصبح الكتابة، أو باألحرى 

فا بأكمله بني يميائيات، واضعا بذلك مصنسانيات والسمعتمدا على إجناز اللّ ،مفهوم الكتابة) دريدا( طرح 
مرأله ايدي من يهم  )De la grammatologie( 1.   

ث عن فتحد ،مفهوم الكتابة يف مواضع كثرية من كتاباته، وأوالها عناية كبرية) بارت( وقد تناول        
الكتابة البيضاء، والكتابة يف درجة الصفر، والنص القرائيص الكتايب والن.  

 ى أنّأصطلحات، فرق بني املفر مثّ. 2صالكتابة هي األدب وهي الن أنّ) بارت(ذكر  ،يف البداية       
اهو العالمة على « صالنلطةنعدام الس، فالنص حيمل يف طيائي من الكالم نفالت الالّة االاته قو
مكان، بعيدا ه يلقى خارجا حنو مكان ال موقع له، حنو الالّإن. ..ال يفتأ يرمي بك بعيدا صالن إنّ.. .باعيتاال

  .3» قافة املسوسةعن الثّ

فالنق وجوده، إالّتحقّال ي ص بالنظر إىل خطاب السالثّ ،ايللطة، وبالتقافة الساص أن ائدة، فمىت استطاع الن
يفلت من قبضة هذا اخلطاب السلطوي، ليؤسس خطابا له، مسا، فكأنّي ذلك نص ق تحقّتص، ال كينونة الن

  .ائد، وحتقيق التغيريباالنزياح عن اخلطاب الس إالّ

       هول؛ أن  ،ذنص إالنتمغامرة يف اخطاب  -فيههل جتاهل من ثبت نفسك يف موقع، ليس من الس
لطةالس- بات على مبادئ اخلطاب اليت أرسيتهان الثّوليس من اهلي.  

فالكتابة تعين أن نضع  «. حنو اهول بنفس هلجة اخلطورة، واملضي ،ث عن الكتابة واألدبيتحد مثّ
واألدب .. .غةة اللّيغة ضمن ال ائا اخلاص للّنضع لغتنا وإنتاجنناص، أي أن اليوم التأنفسنا فيما يطلق عليه 

                                                             
1 Voir : Jacques Derrida, de la grammatologie, collection critique les Edition de Minuit- 
France 1967,  

  .14 -4درس السيميولوجيا، ص ص : روالن بارت  2
  .23املرجع نفسه، ص   3
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أدب هو منوذج يف اخللخلة، أي ممارسة دف إىل زعزعة  -بع عن أدب منوذجيث بالطّدأحتوأنا  - عندي
  .1» فحةها يف ذات الصتيتويضها، وتشقات الفاعلة وتالذّ

ص فالن ؛ من حيث هي خلخلة على خمتلف األصعدة األدب، إالّ/ الكتابة / صضح معاين النتتفال        
لطوي والثّخلخلة للخطاب السائية اللّصوص الالّقايف، والكتابة خلخلة للنغة، واألدب أيضا متناهية، لال

  .مبا هو كتابة ملا حيمله من معاين املمارسة ،ات الكاتبةخلخلة للذّ

  .د كمتعة وافتتانى ذاا، فتتحداخللخلة ال تتعد نّألتعة، ومن هذه اخللخلة، تنشأ امل

ويشري  ،ستنساخعلى أساس احملاكاة واال ،يقيم الكتابة واألدب )بارت( ما جتدر اإلشارة إليه، أنّ       
القراءة "و "ستهالكيةالقراءة اال"، رابطا بينهما وبني "ص القرائيالن" و"ستهالكيص االالن" كذلك إىل 

  .2القارئ واألثر صوص، بفعل ضماليت تستطيع إعادة كتابة الن ،"امهةاملس

       بارت( ف ويعر (غة، فرياه ص على أساس اللّالن» فهم طبيعته نا، فاألثر األديب الذي أساسا رمزي
اهامزية املطلقة، وندركها ونتلقّالر ..ص حييل إىل اللّالنه حييل إىل اللّغة، إنب، خيضع له مثلهاغة؛ إنها نية، لكن

  .3» نغالقبنية ال مركز هلا، وال تعرف اال

أميعينرجة صفر، فا الكتابة يف الدا تنو ّمهجات املع الل4قز.  

كان ينظر إىل هذه القضايا يف سياق فكري عام، مبين على ) بارت(  ما ميكن اخللوص إليه، أنّ
قاخللخلة والتملؤلّلة بني اويض، القائم على قطع الصف والنالذي  ؛ص الذي يدعو إليهص، ليبين صرح الن

فقد أضحت الكتابة منفصلة عن الكاتب، ومرتبطة  .5ر ويكتب، وليس قارئا يقرأيستوجب قارئا يفس
  .بالقارئ

                                                             
  .38، 37 ص ، صاملرجع السابق 1
  .65املرجع نفسه، ص: ينظر  2
  .62املرجع نفسه، ص   3
  .15املرجع نفسه، ص : ينظر  4
مصر، دت،  -املدخل اللغوي يف نقد الشعر، قراءة بنيوية، دط، منشأة املعارف، اإلسكندرية: ينمصطفى السعد: ينظر  5
  .20ص
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3- ـصنظريـة الن:  

  

 «دت  حتدص، وساين، ظهرت نظرية النرس اللّاحلاصلة يف ميدان الدالتطورات  كما سبق احلديث عن     
مفهوما إجرائيا، ومنهجا جتريبيا يطغى على الساحة النوحتديد  ،ها قد تكفّلت برسم حدود األدبقدية، فإن

1 »اتهخصوصي.  

 وللمزيد من التوضيح، والتبعض  تقدميسانيات، سيحاول البحث ف على ما أدىل به املشتغلون باللّعر
التذا الص بس الوارد بني املصطلحاتاولة إلزالة اللّدد، يف حمعريفات اليت جاءت.  

       ص، من الذين تصدجوليا كريستيفا"،  "فان ديك"وا ملصطلح نظرية الن) "Julia kristiva ( روالن "و
  ).Roland Barthes(" بارت

ا شكليد ها تولّإنتاجية ألن «ص نظرية الن وليدي، أنّحو الت، الذي يعتمد منهج الن)فان ديك( حيث يرى 
جمموعة ال متناهية من الن2»دة من القواعد والعناصرصوص انطالقا من جمموعة حمد.  

صوص انطالقا من ص من حيث املنبت، ويرجع ذلك إىل إمكانية توالد النإىل الن )فان ديك( ينظر        
الكم احملدل هذه العملية، متكُّد لأللفاظ والقواعد، وما يسهن الفرد من التف يف توزيع العناصر أو صر

  .نة كسر القاعدة املعياريةياق، حيث يفرض عليه يف مواقف معيحتياجات املتلقي والساأللفاظ، طبقا ال

واإلنتاجية مبا هي خالف النتاج، تكرس للفرد هذا التصرص؛ بناؤه وتشكليه عن ف، فهي مبدأ تفعيل الن
تناسله من نصوص ومقوالت سابقة عليه، سواء أكان ذلك عن ائها، ونطريق إعادة توزيع العناصر وإعادة ب

  .قصد أم عن غري قصد

ها راجعة إىل ها ترى أنأن ، من حيث الوظيفة اإلنتاجية، إالّ)جوليا كريستيفا( وهي نظرة تقارب نظرة 
  .3»تسجيل قوانني منط من اإلنتاجية«

                                                             
  .22ص  بنية املعىن إىل سيميائية الدال، من نظرية النص، :حسني مخري -1

2 T.A Van Dijk : Aspects d’une théorie géative du texte poétique , Essai de sémiotique 
poétique la rousse 1972, p182.       حسني مخري :نقال عن: 30،31 ص ص، ق،اباملرجع الس  

  .30املرجع نفسه، ص : حسني مخري  3
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فقد  .صوص، وقبوع املعىن داخلهاى مبدأ استهالك النص القائمة علظرة القدمية للنالن يفاإلنتاجية، تنف      
ص حملّأصبح الن تفاعل وتفعيل بالنسبة للقارئ، ينطلق منه لينتج بدوره نصا ا آخر، فتغدو قراءته تلك نص

  ).ص القرائيالن(  رآخ

ة ص هي حتما مراجعنظرية الن«: ، فيذهب إىل أبعد من ذلك، حيث يقول"تروالن بار"أما        
للخطاب العلموي، وهلذا السبب، فهي تدشال علميا حقيقيان حتو، ألنمل تقم العلوم اإلنسانية  ،اآلن ه حلد

  .1»د أداة أو وسيلة خلدمة غرضهااه جمرمعتربة إي ،ايتبنقد خطاا الذّ

 ،لى دراسةقد املعاصر، بسبب تركيزها عص ذات أمهّية كبرية يف الننظرية الن أنّ) بارت( إذن، يرى 
يف توجيه  ،مطلب مناهج ونظريات البنيوية وما بعدها اخلطاب ذاته، وهذا بال شك/ صونقد الن حتليل،

الدراسة إىل النونواياه دتهات والص ذاته، بعيدا عن حيثي .حسني مخري"ق ما لـهذا االعتبار، يعلّورب" 
ستطاعت أن تطبق بصرامة املعطيات اليت أوجدها ة لألدب، إذا اص نظرية عامنظرية الن«آماال يف أن تصبح 

النوليديحو الت، ذا املنهجإذ إن تستطيع أن تولّ ،ها2»صوصد عددا كبريا من الن.  

ة من ناحية أخرى، تغدو مهم )ارتبروالن  (ه من ناحية، وما أقر) فان ديك( يهذهب إل على حنو ما
خلخلة األدب والنسواء، الوظيفة  قد على حداملنوطة بنظرية النة ص، لتستحيل نظرية عامة تبحث كيفي

  .اقد لهص، مبا هو نصوص تتوالد أو تتناص مع نصوص أخرى، لتكون يف الوقت ذاته الننل التشكّ

  

  :ـصالن لسانيـات

      فإنّ ،صلئن كانت هذه وظيفة نظرية الن "سريها الذي  لت لترسم خطّظهرت وتشكّ"ص لسانيات الن
باملعايري اليت حتقّ دته يف االهتمام والبحثحدق النغة؛ أي دا من اللّال أو متولّبوصفه كائنا مشكّ ،صصية للن

اما يكون به امللفوظ نص .سانياتح هذه الوظيفة، أو هذه احلقيقة ملفهوم اللّحيث يوض صية، تعريف الن
:       مفاده أنّ )George Yule"( جورج يول"و) Gulian Brown( "جيليان براون"من  أورده كلّ

                                                             
1  La théorie du texte in Ency universals, corpus 14,p 1014  

  .23ملعىن إىل سيميائية الدال، ص نظرية التص، من بنية ا: نقال عن حسني مخري
 .31املرجع نفسه، ص  2
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ه ومتاسكه وحمتواه ص من حيث حدزات النبدراسة ممي يعىن ،سانياتصية فرع من فروع اللّسانيات الناللّ«
  .1» ]واصليالت [بالغيإلا

       انص، تويل اهتمامها بكيفية فلسانيات النبناء النأجزائه بعضها إىل  ص، وترتيب عناصره، وضم
  .مه للملتقي ه ويقدتاإلضافة إىل ما حيمله بني طياآلخر، با

ص بعد إنتاجه، الذي لفت األنظار إىل مصري الن ،سانيةر احلاصل يف العلوم اللّطوهذه العناية إىل التمرد و
من، وظهور بعد إبعاده فترة من الز ،عتبار إىل هذا اجلانب من جديديه، أو باألحرى، إعادة االوكيفية تلقّ

  .بذلك تم مناهج

سانيات ص، ضمن مهام اللّواصل أو تداولية النرض على إدخال جانب التعتهناك من ي غري أنّ       
النصية، وذلك يف التص وحتليل اخلطابفريق بني لسانيات الن.  

 بإنتاج جمموعة من القواعد، أي وضع املعطيات ص تملسانيات الن مثال، يرى أنّ "د اخلطايبحمم"ـف
يد هلاعقوالت.  

طابـل اخلـحتلي اأم، فهو تتبراده، وليس قواعد معيارية، للوصول إىل إطّ ،نع مظهر خطايب معي
أي  ؛مني، واستجابة املستمعنيوأغراض املتكلّ ،ياق الفيزيائي واالجتماعيمعطياته خاضعة للس باعتبار أنّ

  .بدراسة اخلطاب كعملية ال كإنتاجوهذا ما يعرف . غوية دون إغفال احمليطوصف األشكال اللّ

  .واصلالعناية جبميع أطراف الت :عملية

  .2ياقص مبعزل عن املرسل واملتلقي والسدراسة اجلملة أو الن :إنتاج

ص وحتليل اخلطاب، ابقة عن لسانيات الن، يف رؤيته الس"د اخلطايبحمم"فهذا الفرق الذي ذكره        
روف احملايثة له، وأغلقته على نفسه، وهذا ما تدعو إليه ملاّ عزلته عن الظّ ،ص النيعيدنا إىل نظرة البنيوية إىل

أما حديثه وإصراره على دراسة اخلطاب كعملية ال كإنتاج، فهو انتقال من النسق املغلق . لسانيات النص
  .  من أجل تقويضه وانفتاحه على عناصر العملية التواصلية

                                                             
جامعة  دط، النشر العلمي واملطابع، ،ومنري التريكي حممد لطفي الزليطي: حتليل اخلطاب، تر: جيليان براون وجورج يول 1

  .، اهلامش 30م ، ص 1997-هـ1418اململكة العربية السعودية،  امللك سعود،
 املغرب، -ار البيضاءالد قايف العريب،املركز الثّ ،2ط ،جام اخلطابنساإىل مدخل  ،صسانيات النل: د اخلطايبحمم: ينظر  2

  .49،50 ،م، ص ص 2006، لبنان -بريوت
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فرقة ص واخلطاب، وكثريا ما تكون التي إىل تداخل مصطلحي النآلراء، هي اليت تؤدمثل هذه ا إنّ مثّ       
ص وحتليل اخلطاب؛ فاخلطاب بني لسانيات الن "د اخلطايبحمم"تفريق  به بينهما على األساس الذي يوحي

هو النص أثناء العملية التله بعدل وملاّ يتم تداوغوي الذي تشكّص هو الكيان اللّواصلية، والن.  

املصطلحني سرعان ما يعود إليهما اال لكنلتباس، فتحليل النواصل مطلب تسعى إليه لسانيات ص أثناء الت
النص، بعد إدراج حمتواه التراسةواصلي يف الد.  

  

ـصحنـو الن:  

     ص؛ جند مصطلح على غرار لسانيات الن "لحات الذي يظهر تداوله كثريا إىل جانب املصط"  صحنو الن
تعبري جديد أطلق على  صحنو الن« :حسب التعريفص، صية يف النكر، يسعى إىل البحث عن النسالفة الذّ

ميدان من البحث، غايته القصوى فهم أوجه التحوي املتجاوزة للجملة الواحدة إىل سلسلة طويلة رابط الن
اسكه متص ر للنهذه اجلمل بروابط توفّبيعي أن ترتبط دا، إذ من الطّف نصا حمدأو قصرية من اجلمل تؤلّ

1» كلي واملعنويالش.  

تتبدى إذن مهمة حنو النص يف اجلانب الشتص، وفيما يكلي للنم به من روابط جتمع أواصره، قو
ليكون جاهزا للدلقي، بـما يعين سبل حتقيق املقبولية، وتوفري شروط خول يف جانب املعىن وجانب الت

لقي والقراءةالت.  

  

ـصعـلم الن:  

، مبا 2"علم النص" ي مصطلح فص، نلل النيمما يزاحم هذه املصطلحات أيضا يف ميدان دراسة وحتل      
قة الذي يوحي بالد "علم"اهد على اخللخلة العميقة احلاصلة يف جمال األدب، فمصطلح الش - يف رأيي-هو

                                                             
، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة املصرية العاملية للنشر، 1املفاهيم واالجتاهات، ط ،صعلم لغة الن: سعيد حسن البحريي  1

  .164 -135م، ص ص 1997لوجنمان، 
2  علم النن ديكاف ( صا للبالغة، حيث يرىص يقترب من امليدان الذي كان خمص ( وملزيد من . ل احلديث هلاه املمثّأن

  .10صم، 1992-ـه1413 ،الكويت ،عامل املعرفة ،دط ص،بالغة اخلطاب وعلم الن: صالح فضل :ينظر ،العاإلطّ
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بط والربهنة يف جمال ما، قد دخل دائرة األدب، الفوالضالذي ال ميكن أن حتيط به القيود والقوانني،  ن
  .جربة بقدر ما خيضع ألسس اجلماله ال خيضع للتأن نربهن عليه، ألن ناوليس بوسع

ص، وهذا نظرية الن ل فيهه قراءة للخطاب األديب الذي تنظر وتتأمأنب" صعلم الن"وقد استوى مفهوم 
بني نظر هعند تفريق) تبار(ا قاله يقترب ممصية الن ؛صوعلم الن فاألوىل ذات طابع تأما علم لي تنظريي، أم

فكأنّ .1ص، فله طابع تطبيقي جترييبالن ص يتولّعلم النى إخضاع نتائج ما توصص لت إليه نظرية الن
جربةللت.  

       ومهما تعداملوضوع واحد، هو اال سميات، فإنّدت التص، غري أنّهتمام بالن يف اجلانب  باين يقعالت
 فهناك ما يهتم .ا سبقمصطلح مم حه تعريف كلّوهذا ما يوض ،راسةبدأ الدمجمال جلعله  الذي انربى كلّ

د، لينتهي األخري إىل حبث ظروف ص ويتحدل النص، وهناك ما يبحث فيما به يتشكّل النبكيفية تشكُّ
؛لقيالقراءة والت أي دخول النص حينواصل، وهذا يز التم مراحله، من  ص يف كلّعن حماولة لإلحاطة بالن
  .م إىل حني تلقيهاملتكلّ /له أو كونه فكرة من أفكار الكاتبحلظة تشكّ

       ذا الصدوبوجراند"د دد، يؤكّو) "De Beaugrand (ّنبوءة أن تصبح اللا سانيات علما حموري
ب، وانسجام اخلطاب َـاملخاط ب واستحسانِـعتبار قصدية املخاطاعلى  ...واصلللخطاب والت

وإخباريته، وتناصصية اته ومقامه الوارد فيه، وهي يف جمموعها ما جيعل املكتوب نصا، فهذه هي عناصر الن
  .صواجتماع هذه ااالت، يضمن رؤية شاملة للن. 2ومعايريها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .31ال، صاملعىن إىل سيميائية الدص، من بنية نظرية الن: حسني مخري :ينظر 1
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أو سلسلة  ،الذي بدأ كلمات هذا األخري ص، يظهر أنّل بشأن النيبعد استقصاء البحث ملعظم ما ق      
قّمن اجلمل، حاول الناليت تربط بينها لارسون إبراز بعض الوسائاد والد، مسها وقنيات اليت تساعد على والت

ى،   ،صبالنتنحيةبزحزحة و ق نفسه إالّنتهى فكرا ال حيقّاواختلفوا بشأنه وذهبوا فيه مذاهب شت صوص الن
  .قد أصبح إيديولوجيةاألخرى، بل غدا أبعد من ذلك، ف
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  .اللّفظ -5-1

  ..اإلشارة -5-2

  اخلط -5-3

  .العقد -5-4

  .النصبة -5-5
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 .األدب من املنظور اجلاحظي:                                                                                  الفصل الثاين

  
ذكره . فيها أفكاره ومواضيعه ، فكان البؤرة اليت تصب"البيان"ـا بيف كتاباته كثري "اجلاحظ" هتما

له تعريفات كثرية من ، مح"بينيالبيان والت" اه أفرد له بعد ذلك كتابا كامال، مس ، مثّ"كتاب احليوان"يف 
الوجهة النمه باألقوال واألشعار واخلطبظرية، ودع، من الوجهة التته ومذهبه حا يف ذلك رؤيطبيقية، موض

ذا الشأن.  

ه كبريا بطرق اها يف كالمه، كان مهّما، من شأنه أن يبلغ الغاية اليت يتوخبصفته متكلّ "اجلاحظ"و
إىل  ،، ونظرته إليه، مستندا يف هذا"لبيانا"ـق ذلك، مبا يتماشى وتعريفه لإيراد الكالم وسياساته اليت حتقّ

ا من خالل ا ،يين والقرآن الكرمياجلانب الد البيان"ألمهِّية البالغة اليت حظي" ي القرآن بيانا فيه، حىتمس.  

ال إىل ق البحث أومه اجلاحظ بشأما، سيتطر، وإيراد ما قد"ينيتبال"و "البيان"وقبل احلديث عن 
الالت من خالل الد "اجلاحظ"به يف رأي  "البيان" إلبراز مكانته يف اتمعات، لينتقل إىل ما يتم ،الكالم

  .اليت قال ا
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  :الكــالم -1

  

      من أهم الوسائل املستعملة يف الته طريقه سهلة، صفجتماعية، الكالم، بويف احلياة اال ،واصلفاهم والت
  .مون والعلماء مذاهب شىتذهب فيه املتكلّ ه،تعريف غري أنّ .عبريال حتتاج إىل كبري عناء للت ،أو بسيطة

ليس نوعا من  «ه أن إىل" هرستاينعبد الكرمي الش"ه جوهر أو عرض يف اإلنسان، ذهب بأن ففي القول
سان حبكم املواضعة واملواطأة، طق الذي يف اللّاألعراض ذا حقيقة عقلية كسائر األعراض، بل نطلقه على الن

1» هته وتبقى حقيقة إنسانيواإلنسان قد خيلو عنه وعن ضد.  

اس، وليس جوهرا تقف ماهية اإلنسان عليه، فهناك من صطالح بني الن، املواضعة واالفجوهر الكالم       
  .تهم مطلقا، وتبقى حقيقة إنسانييعترضه عارض يفقده الكالم، أو قد يولد أخرسا مل يتكلّ

       2ا حتديده، فقد ذهب بعض املعتزلةأم غري مسموعة  ،روف مفيدة مسموعة مع األصواتح «ه إىل أن
  .3» قطيععة ضربا من التنتظام، واحلروف أصوات مقطّروف منتظمة ضربا من االحو.. .الكتابة مع

ضاء حاجام قف ،فاهمواصل والتاس إليه يف التاإلفادة حلاجة الن ؛قطيعقائم على اإلفادة والت ،فالكالم إذن
  .ة منهومدى حتقيقه للفائدة املرجو ،مرهون بالكالم

نيفصل بينها فارق زمين معحيث نطق احلروف دفعة واحدة،  قطيع الستحالةوالتي.  

  

 

                                                             
بور  مكتبة الثقافة الدينية، الفرد جيوم، دط،: اية األقدام يف علم الكالم، حرره وصححه:  اينتعبد الكرمي الشهرس  1

  .325ص  دت، مصر، -سعيد

  .أبو اهلذيل والشحام وأبو علي اجلبائي: ممنه  2

  .320ص  املرجع السابق،: عبد الكرمي الشهرستاين  3
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       اجلاحظ"ا أم" فإنه يهتم باملقارنة بني الكالم والصاين ملا له من املزايال على الثّمت، وأفضلية األو .
لكالم امت، ونفع االصو مت ال يكاد يعدنفع الص مت، ألنّما صار أفضل من الصالكالم إنإنّ  «: يقول
يعم القائل والسامع، والغائب والش1»اهن والغابراهد، والر.  

 لكن .ئه هذه املكانة، وتكسبه األولوية واألفضلية يف الوقت ذاتهجتماعية هي اليت تبوفقيمة الكالم اال       
  .لكالم وفائدتهى شروطا لتحقيق نفع ام أن يتوخاملواضع، فعلى املتكلّ احلاالت، ويف كلّ ليس يف كلّ ،ذلك

       ويبقى الكالم أحد طرق التواصل والته ليس الوسيلة الوحيدة، فهناك طرق أخرى، عايش، لكن
البيان" ق إليها فيما يلي من البحث، بعد تعريفسنتطر".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، م1983لبنان،  -دط،  دار النهضة العربية، بريوت -واهلزل رسالة اجلد -جمموع رسائل اجلاحظ: حممد طه احلاجري  1
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  :مفــهوم البيـــان -2

  :لـغـة - 1- 2         

  

  :ما يلي "ابن منظور"ـ جاء يف لسان العرب ل        
بان يبني بينا  .يكون البني الفرقة، ويكون الوصل: نيالبني يف كالم العرب جاء على وجه :بني «

  :اعروهو من األضداد، وشاهد البني الوصل، قول الش .وبينونة

  لَقَد فَـرق الواشيـن بينِي وبينـها

  .عـينِي وعينها فَقَرت بِذَاك الوصـلِ                              

  :وقال قيس بن ذريح

  لَعمـرك لَوالَ البين الَ يقْطَع الْهـوى                                    

                             ـفـنِ آليلْبل نا حى مـوالَ الْهلَوو.  

قَد ـلَ﴿ :زيل العزيزن التيفنا وامسا وظرفا متمكّويكون البني ": "يدهسابن "قال  ...فالبني هنا الوصل
طع فع على الفعل أي تقّصب، فالرفع والنقرئ بينكم بالر ﴾َتقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ

اجرو: وتباين القوم .صب على احلذف يريد ما بينكم، واملباينة املفارقةوصلكم، والنضربه  :وتقول.. .ا
ن القدح عن فيك أي افصله عنه عند أب: ربويف حديث الش .فأبان رأسه من جسده وفصله، فهو مبني

التيق، وهو من البني البعد والفراقنفس لئال يسقط فيه شيء من الر.  

ابان كل واحد منهما عن ص :جالنوتباين الر1» ركة إذا انفصالحبه، وكذلك يف الش.  

                                                             
  .64، 62، ص ص 13، ، مج )بني(لسان العرب، مادة : ابن منظور  1
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ا قوله تعاىلوأم : ﴿بِقًاووم منهيا بلْنعفإن  .﴾ج"الزمعناه جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم أي : قال "اجج
ين موبقا هلم يوم القيامة أي هلكا، وتكون معناه جعلنا بينهم أي تواصلهم يف الد: "راءفال"يهلكهم، وقال 

  .1» مبنزلة وسط وخالل ةفصبني 

ل الذي يعين فيه الفرقة، يكون فنحن إذا أخذنا معناه األو ؛ادمزية هذا اجلذر أن كان من األضد لعلّ
غوي، فظ وحتديده يرجع إىل جذره اللّقد قطع بنا أشواطا كبرية حنو تعريف البيان وحتديده، إذا علمنا أن اللّ

ايء، ومتييزفيكون البيان بذلك تفريقا للش ذا ا ميكن أن يلتبس معه، مما يكسبه الوضوح، وإىل مثل هله عم
  .ذهب اجلابري

       وإذا أخذنا اجلذر مبعناه الوصل، اقتربنا من وصل أجزاء الشيء وترابطها، حىت يء ال يظهر هذا الش
ياعا متشظّمتصد. ى يف صورة الكلّكي يتجلّ ،من مللمة األجزاء ووصلها ببعض فال بد ننا د، الذي ميكّاملوح

  .رنات أفكانه، دون أن تتشتيمن استجالئه وتب

مبا يعين، أن الشا يف العني والقلب، إذا انفصل عن غريه، ومجعت يء أو األمر، أكثر ما يكون واضحا جلي
  . أجزاؤه

فيذهب إىل أنّ"اجلوهري"ا أم ، » البيان، ما بني به الشيء من الديء بيانااللة وغريها، وبان الش :
اتبينان، واجلمع أضح، فهو بيهيناء،أن وء، مثل هي وأبنته أنا أي أوضحته  ...نييء فهو مبوكذلك أبان الش

واستبنته أنا. يء ظهرواستبان الش :عرفته وتبييءن الش :ونته أنا، ظهر، وتبيىى هذه الثّتتعدالثة وال تتعد .
  .2» ن مبعىن واحدن وأبان وبييء واستبان وتبيبان الش :وقالوا

ى الفعل أصبح يعين اإلظهار هور والوضوح، وإذا تعدد، هو الظّترجع معاين البيان إىل أصل واح       
وضيحوالت.  

  .اإلفصاح مع ذكاء: ن فصيح، والبيانسن، وكالم بيالفصاحة واللّ :البيان«و

    : نوفالن أبني من فالن أي أفصح منه وأوضح كالما، ورجل بي ...الفصيح: جالن من الربيوال
  .3»فصيح

                                                             
  .66املصدر نفسه، ص  1

  .67، ص السابقاملصدر  2
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ر شعمن ال البيان لسحرا، وإنّمن  إنّ: ه قالم أنى اهللا عليه وسلّيب صلّالن عن "اسابن عب"روى  «
سن، وأصله الكشف فظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّالبيان إظهار املقصود بأبلغ اللّ: ، قالةحلكم
  .1»هوروالظّ

تداخلت يف هذين التإىل جنس القول  ما يرجع ذلكعريفني، معاين البيان والفصاحة والبالغة، ورب
والكالم مبا هو أكثر األدوات شيوعا واستعماال بني النواصلاس يف الت.  

فصاح يكون البيان، مبا يعين أن اإل كاء مع اإلفصاح حىتهو وجود الذّ نانتباه هوما يلفت اال
والتحىت حيصل البيانر معه احلنكة يف معرفة طرق إيراد الكالم، ه جيب أن تتوفّوضيح واإلظهار بيان، غري أن .  

 .إليه، وكيف عاجله" اجلاحظ"ق إليه، هو نظرة طرالت وما نود .بيانلغوي لاملعىن اللّ: كان هذا إذن
وفيما يبدو أنه مل ينحرف عن هذه املعاين كثريا، بل أخذها، وتطرات حتقيقهاق إىل كيفي.  

  

  :صـــطــالحاا -2-2

ث عن  القرآن الكرمي يف تناوله موضوع البيان، وقد حتدكان إىل" اجلاحظ"استناد  ، أنّسبق الذكر
انٌ ﴿:يقول يف تعليقه على اآلية الكرمية. البيان فحات األوىل من الكتاب، مربزا دورذلك، يف الصيذَا به

 ودة اإلفهام وحكمة اإلبالغفصيل واإليضاح، وجبومدح القرآن بالبيان واإلفصاح، وحبسن الت«﴾للناسِ
«2.  

مبثابة املدخل إىل تعريف البيان، انطــالقا من كون القرآن رسالة مساوية، جيب  ،ن هذافكا
صف كذلك ا به أن يتصف بالبيان، كان حريا كان القرآن يتوملّ. اسوتقرير ما فيها يف قلوب الن ،تبليغها

باإليضاح وحسن اإلفهام والتبليغ ليكون هذا دليال على بيانهفصيل، وحسن الت.  

 عرائ وتبليغ الشنيتبي رسول بلسان قومه حكمة بالغة، لعلمه أنّ  إرسال اهللا سبحانه وتعاىل كلّويف
ة له عليهم، ويفهموا سول من جنس ميزة قومه، لتكون حجإذا كانت آية الر ة، إالّق غايته املرجوال حيقّ

عظوا بهعنه، ويت.  

                                                             
  .69ص ،نفسهاملصدر   1
  .11، ص 1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  2
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 .1﴾ن لَهمبِلسان قَومه ليبي ا أََرسلْنا من رسولٍ االَّوم﴿ : قا على اآليةأن معلّذا الش" اجلاحظ"قال 
ه سان أبني كان أمحد، كما أنم، وكلما كان اللّفهيني، وعلى اإلفهام والتمدار األمر على البيان والتب ألنّ«

املفهم  أنّ ل، إالّضالفم عنك شريكان يف واملفهم لك واملتفه .، كان أمحدةاستبان ما كان القلب أشدكلّ
مم واملتعلّم، وكذلك املعلّأفضل من املتفه. يف اخلاص  ة، ومجهور هذه احلكومة، إالّهذا ظاهر هذه القضي

  .2» الذي ال يذكر، والقليل الذي ال يشهر

فالغاية املرجوة من الرسالة هي نقل وتوضيح التكاليف السرائع إىل أهل األرض، لذلكماوية، والش 
وجب أن تتصف بالبيان، إلحراز التل على املرسل إليه سرعة وعيها، بيني، وإفهامها بطريقة أو صورة تسه

بيني، بل ويف سالة على التز على قدرة حامل الروهو يشري إىل كيفية حصول هذا بأسرع الوسائل، فريكّ
  .مهال بعد ذلك إىل إفهاال ليتحوسالة أونه من فهم الردرجة أوىل، متكّ

هذه هي إذن الصعن البيان، حيث يعتربه كشفا وتوضيحا مادام " اجلاحظ"ة اليت يعطيها لنا ورة العام
  .ق برسالة يريد حاملها تبليغها إىل مرسل إليهاألمر يتعلّ

شيء كشف لك قناع  البيان اسم جامع لكلّ «: هو" اجلاحظ"أشهر تعريف للبيان شاع عن  ولعلّ
امع إىل حقيقته، ويهجم على حمصوله كائنا ما كان يفضي الس مري، حىتدون الضاملعىن، وهتك احلجاب 

ذلك البيان، ومن أي ليل، ألنّجنس كان الد ا هو امع إمنّمدار األمر والغاية اليت إليها جيري القائل والس
وهذا . 3» وضعشيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن، فذلك هو البيان يف ذلك امل الفهم واإلفهام، فبأي

مرهون  "البيان" سم اإطالق  ال يعدو أن يكون تأكيدا ملا جاء عن البيان، لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أنّ
شيء بلغت  بأي"  ية إليه، ووجود عبارةرق والوسائل املؤدامع، وإن اختلفت الطّن املعىن من نفس السبتمكّ

امع، واليت من بينها الكالم، وهذا م إىل قلب الس من نفس املتكلّد أساليب نقل املعىنإشارة إىل تعد" اإلفهام 
ما يوجا ه األنظار إىل نظرية الد وسيأيت احلديث عنها فيما بعد"اجلاحظ"الالت اخلمس اليت قال ،.  

  .قة إىل حني حصوهلاداللة البيان وأمارته إذن، حصول الفهم واإلفهام، ويبقى غاية معلّ
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البيان الذي قصد إليه  « صاحب املقاييس البالغية، عكس هذا، فهو يرى أنّ لكن ما يذهب إليه 
فس واإلفصاح ا يف النهو القدرة على اإلبانة والكشف عم هوعناه يف كتابه وأدار حوله مسائل" اجلاحظ"

عم1» سان واأللفاظمري بطريق اللّا يف الض.  

. ته اخلمس لون أو قسم واحد من دالالإىل" اجلاحظ"فيكون بذلك قد اختزل البيان الذي أراده 
" اجلاحظ"ما، فأغلب ما كتبه  ، جنده صائبا إىل حد"هيد عبد ربفوزي الس"وهذا املذهب الذي ذهب إليه 

 صبة، وما أبرزه من دور اخلطّة كبرية، رغم ما ذكره من اإلشارة والنفظ منه حصعن البيان، أخذ اللّ
طبيقي من كتاب فقد يكون هذا اجلانب الت، قد واإلحتجاج له بآيات قرآنيةوالكتابة، وما أثبته من دور الع

 ،م اهلائل من األقوال واخلطب الواردة يف الكتابخهو ما استند إليه الباحث، نظرا للز" البيان والتبيني" 
الكالمية( فظية احية اللّواليت ختدم البيان من الن.(  

يف استبعاد  لكن هذا، ال يعطينا احلقفهو وإن مل يسهب يف "اجلاحظ"هتمام االالت من باقي الد ،
  ،"بينيالبيان والت"تها، جتاوزت كتاب له أقواال تفصح عن أمهي أنّ فظ، إالّاحلديث عنها، كما فعل مع اللّ

ووجدنا كون العامل مبا فيه حكمة، ووجدنا احلكمة على ضربني،  «: "كتاب احليوان"حيث يذكر يف 
وعاقبة  وهو ال يعقل احلكمة وال عاقبة احلكمة، وشيء جعل حكمة وهو يعقل احلكمةشيء جعل حكمة 

 ه حكمة، واختلفا من جهة أنّاللة على أنيء العاقل وغري العاقل يف جهة الد، فاستوى بذاك الشاحلكمة
دالله، به على وجوه است سبب يدلّ جعل للمستدلّ مثّ.. .، واآلخر دليل يستدلّأحدمها دليل ال يستدلّ

  .2» وا ذلك بياناستدالل ومسووجوه ما نتج له اال

نسان فحسب، ، فالعامل ال يقتصر على وجود اإل"اجلاحظ"ساع دائرة البيان عند على ات-وهذا دليل 
وبالتما يتجاوز ذلك إىل سائر املوجودات واملخلوقات اليت جعلها اهللا بيانا، أو ايل الكالم واأللفاظ، وإن

-اإلفصاح عن البيان -اإلنسان بذلك ها ال طاقة هلا يف اإلفصاح عن بياا، وخصيان، غري أنوضع فيها الب
لتميده بالعقل قبل ذلكزه وقدرته على الكالم، وتفر.  

 فقد يكون الساى إىل بب الذي أدفظ الذي أرىب على باقي باقتصاره على اللّ" اجلاحظ"هام ت
ما يعتمد هو كونه متكلّ ،الالتالداحلجة وحسن املنطق يف اإلقناع والتورغم . ا حنا به هذا املنحىأثري، مم
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خاذهم العصي عونا على اخلطبة، هذا، جنده يف مواضع كثرية سيأيت احلديث عنها، يدافع عن العرب يف ات
  .فظ بل يف اإلشارةوالعصا ال تدخل يف اللّ

      ما ذكرناه من أمهية الكالم يف االجتماع، و ولكناس، وفهمهم عن بعضهم دوره يف قضاء حاجات الن
البيان الذي جعله اهللا  « :عن حيث يؤكد أنّالبعض ، ومذهب اجلاحظ الكالمي، هو الذي أوجد ثغرة للطّ

تعاىل سببا فيما بينهم، ومعبم، ومعررا عن حقائق حاجالّاخل فا مبواضع سدبهة، ومداواة احلرية،ة ورفع الش  

اكنة اليت ال   واألجسام اجلامدة  واألجرام الس ،اس أفهم منهم عن األشباح املاثلةاس عن النأكثر الن وألنّ 
 اقب اللّبالعـقل الثّ ف ما فيها من دقائق احلكمة وكنوز اآلداب وينابيع العلم إالّيتعرطيف  وبالنام ظر الت

النحتراس من وجوه اخلدع روه الفـكر، واالرب على مكافذ، وباألداة الكامـلة، وباألسباب الوافرة ،والص
ألنّىظ من دواعي اهلوحفّوالت ، الش1»به كل أفهم عن شكله، وأسكن إليه وأصب                        .

       فلما كان الكالم وسيلة سـهلة لإلفصاح عما يف النامع، ومطلبا فس، وطـريقا قصريا إىل قلب الس
 ل وأهمر، كان ا أور وتفكّن أو تدباس وقضاء حاجام، يسريا ال حيتاج إىل كبري متععامل بني النللت اضروري

ريخ إنّ الالت على املعاين، مثّأصناف الد نر عن مكمعباملعاين القائمة « فس، الكالم عنها، كما أنّونات الن
يف صدور النم، واملتخلّاس املتصورة يف أذهاخبواطرهم، واحلـادثة عن فكرهم، صلة جة يف نفوسهم، واملت

خفية، وبعيدة وحشية، وحمجـوبة مكنونة، وموجودة يف معىن معدومة، ال يعرف اإلنسان ضمري  ةمستور
يطه وال معىن شريكه واملعاون له على أموره، وعلى ما ال يبلغه من حاجات لصاحبه، وال حاجة أخيه وخ

اها، وهذه اخلصال هي واستعماهلم إي .ا، وإخـبارهم عنهاما حيي تلك املعاين ذكرهم هلوإن هنفسه إال بغري
ا من الفهم، وجتلّاليت تقريها للعقل، وتـجعل اخلـفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا ...

ـة املدخل، يكون إظهار املعىناللة وصواب  اإلشارة، وحـسن االختصار، ودقّوعلى قدر وضوح الد  .
اهرة على اللة الظّوأنور، كان أنفع وأجنح، والد اللة أوضح وأفصح، وكانت اإلشارة أبنيما كانت الدوكلّ

بذلك نطـق القرآن وبذلك  ،عليه ثّحيويدعو إليه و عزوجلّ ميدحه هاملعىن اخلفي هو البيان الذي مسعت اللّ
.2»ت العر ب، وتفاضلت أصناف العجمخرتفا  
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، فالكشف عن املعىن، القابع "البيان"ث، وختتصر املسافات يف تعريف فاجلملة األخرية تغنينا عن البح      
فما علينا إالّ"البيان"در، وجتليته بعد خفائه هو يف الص ، االجتهاد يف حسن التاللة عليه عبري عنه، لتكون الد

.ق الغاية، فاإلشارة أيضا هلا قيمتها اليت ال ختفىحقّتأوضح وأبني، أوحسن اإلشارة إليه لت  

      إىل تفاخر العرب، وتفاضل أصناف العجم "اجلاحظ"إشارة  لكن، وقّيدعونا للتيءف بعض الش، 
فالتلتكون أكثر ظهورا  ، هذه امليزة تزيد أو ميزة واحدة، مثّ ،ل يكونان يف شيء واحدضفافاخر والت

  .ا حيكم له باألفضلية، ويدعوه للفخرا بأحد دون آخر، ممـوالتصاق

ق الفهم من كليهما، فيصالن إىل إفهام عن معانيه اخلفية، وقد يتحقّ يعبر والكلّ ،ميتكلّ كلّفال      
السفرقال امع، لكن والتمهنز بيميال يعين اإلفهام فقط، فهو إفهام  ،"البيان" ح أنّا يبقى قائما، وهذا ما يوض

 إالّ ،"البيان"ال يفتأ يذكر  "اجلاحظ"ـ، فأثرياليت ترتبط بالت  ،"أنفع"د ذلك ورود كلمة وزيادة، وما يؤكّ
  .رثّّعايش تأثري وتأعايش، والتجتماع أو التوذكره يف اال

سم حييط أن يكون اال «: ، حيث قال"البيان"حني سئل عن  "جعفر بن حيي"ثل هذا، ذهب إىل مو      
أن يكون  ،منه والذي ال بد .ركة، وال تستعني عليه بالفكرةي عن مغزاك، وخترجه عن الشمبعناك، وجيلّ
كلّسليما من التف، بعيدا من الصعقّنعة، بريئا من التأويلد، غني1 »ا عن الت .  

أو تثقيف  ،سلتباأو ا ،فتكلّ ار عن املعىن وكشفه وأوضحه، دومن إذن، هو ما عببنيفالكالم امل       
اى ال حيتاج الوإعادة نظر فيه، حتارا وتكرارا ليفهمه، أو ما كان معناه يف ظاهر مع فيه إىل اإلعادة مرس

رق إليضاح املعىن وخري الطّ .اسفاضل، وذا مدح النالت ب تأويال  ليفهم، وهذا هو حمطّلفظه، ال يتطلّ
 ه بأن" علم البيان" ، قد استلهم تعريف "كاكيالس"، ومن هذا املنطلق، يكون "البيان"ذلك هو  ،سرهايوأ
قصان ليحترز بالوقوف اللة عليه وبالنيادة يف وضوح الدبالز ،يف طرق خمتلفة ،ىن الواحدمعرفة إيراد املع«

  .2» على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد منه

يف جمرى  ها تصبستعارة والكناية، فإنشبيه واالعت على التوتوز ،"علم البيان"ختلفت أقسام افإن        
عبري عن املعىن، ومطابقة الكالم له، ليكون أكثر وضوحا والتصاقا هي الت ،اية واحدةواحد، وتسعى إىل غ

  .امعسقلب الب
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واملقام  ،ى هذا الكالمالذي يتلقّ ،رف اآلخرطّعبري عن املعىن، إىل العن الت "كاكيالس"خيرج  مثّ       
الدومو"البديع"و "البيان" لميقا يف هذا بني عاعي إىل ذلك، مفر ،منهما حا غاية كلّض.  

اعلم أنّ «: "علم املعاين" يقول بشأن حد علم املعاين هو تتبع خوصل اص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يت
ستحسان وغريه ليحترز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ا من اال

  .1»ذكره

حتراز عن اخلطأ، ن معناه يف قلب سامعه، عمل بأسباب االاية، ويوطّم أن يبلغ الغفإذا أراد املتكلّ       
حال اليت اقتضت ذلك، هذه املطابقة اليت هي دعامة من لول ،ملعناه هكالم ةطابقموبذل جهده يف سبيل 

دعامات التحام الكالم، ومؤشامعر ملقبولية الس.  

الكاتب، / مل األمر على املتكلّغة، يسهار اللّروأس ،ولن من ناصية القمكّوالت ،غةل اللّفالقدرة على متثّ       
واصل الذي يصبو إليه إذا طابق الكالم احلالويدفعه إىل إحراز الت .» اس يعرفون مجلة احلال يف ولو كان الن

  .2»ج يف صدورهمما ختلّ ألعربوا عن كلّ ،بينيستبانة، ومجلة احلال يف صواب التفضل اال

يقع املوقع  عبري عن معناه، حىتم الت، أن حيسن املتكلّ"اجلاحظ"الذي أراده  "البيان"هو  ،هذا إذن       
الذي رمسه يف قلب السم والفهم والبيانكلّامع، فينتقل بذلك من الت، وغاية اإلفهام والتأثري،  بيني إىل الت

وهذا هو شأن ال .ل الكالم بيد صاحبه إىل سلطة ميارسها على املستمعويتحوراليت كان  ،ماويةسالة الس
ري الواقعتغيأثري وغرضها الت.  

مبينا، فكالمه هو )مى اهللا عليه وسلّصلّ(سول وقد كان الر» ة، الكالم الذي ألقى اهللا عليه احملب
ة عدد الكالم مع استغنائه عن إعادته اه بالقبول، ومجع له بني املهابة واحلالوة، وبني حسن اإلفهام وقلّوغش
نفعا، وال أقصد لفظا، وال أعدل وزنا،  أعم اس بكالم قطّمل يسمع الن مثّ. ..امع إىل معاودتهة حاجة السوقلّ

وال أبني يف  ىن،وال أمجل مذهبا، وال أكرم مطلبا، وال أحسن موقعا، وال أسهل خمرجا، وال أفصح مع
  .3» كثريا وسلّم فحوى من كالمه صلى اهللا عليه
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ى وصف بالبيان، على جانب كبري من حت )مى اهللا عليه وسلّصلّ(زها رسول اهللا هذه امليزات اليت أحرو
تبليغهبما أُمر ما كان ليستطيع أن يبلّغ ز بالبيان، األمهية يف مقبولية املتلقي، فهو إن مل يتمي.  

عىن، وبلوغ م على اإلفصاح عن امل، بوصفه مقدرة املتكلّ"اجلاحظ"الذي تناوله  "البيان"هذا  ◌ّ غري أن       
أحاط به بعض اال ،أثريدرجة التأمرا واجبا  ،ساؤل والبحث عن طبيعة هذا البيانضطراب، وجعل الت

اوملح. ذّجة يف أصحابه، متفهل هذا البيان سجي؟ ربة واملخالطةر فيهم بالبداهة، أم يكتسب بطول الد.  

رف العرب حبسن منطقهم، قالوا الشوا اخلطب احلسان دومنا احتذاء م، وأوردعر بال تعلّلقد ع
منوذج، لكن حييط به من هم دونه، ،ميدان فارس فلكلّ وهذا أمر طبيعي، ،فاضل بينهم واردةدرجات الت 

  . أو يفوقوه تهجيتهدون ليبلغوا مرتب

كام وإح ،وإىل متام اآللة ،وإىل ترتيب ورياضة ،البيان حيتاج إىل متييز وسياسة أنّ « "اجلاحظ "م زعف       
1» وتكميل احلروف وإقامة الوزن ،املنطق رةوجها ،وإىل سهولة املخرج ،نعةالص.  

عبري وإىل اإلحاطة بتقنيات الت ف،لطّروي والتإىل الت ،نتساب إليهامن أراد اال ديعم، هنا صناعة "البيان"ـف
  ،ن عليهايتمر ،م غايتهملتكلّغ االيت من شأا أن تبلّ ،طائف واملداخللّوإىل معرفة األسرار وال ،يف الكالم

 نصحوكان ي فق،ي والرروكان كثريا ما يدعو إىل الت ،"اجلاحظ" ة إذا علمنا أنّيداوم ممارستها، خاصو
علي"فكلمة  فيها، احلذقناعة بأن يبلغ غاية صاحب الص "- امرئ ما حيسن قيمة كلّ"-م اهللا وجههكر"، 

يزعم أنالبيان"أراد أن يستجلي  من وأشفى لكلّ ها أمشل وأعم".  

  نفعا،  حرفا وأكثر ريعا وال أعم هم مل جيدوا كلمة أقلّوأمجعوا على أن « :منيقال يف فصل املعلّ
ر يف اإلفهام من قول أمري املؤمنني قصم وفهوال أهجى ملن ترك الت ،نى إىل تبيععلى بيان وال أد ال أحثّو

  .2» امرئ ما حيسن يمة كلّق :علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه

ية إىل األسباب املؤد واألخذ بكلّ ،ااواحلذق بتقني ،ن من وسائلهامكّبالت ق إالّال يتحقّ ،بلوغ الغاية ألنّ
  .ذلك
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 ض هلا أن يلمالبيان صناعة جيب على من يتعر «فـ :"هد عبد ربيفوزي الس"يذهب  ،وإىل هذا أيضا      
ا إملاما تاميع أطرافهاا من مج، 1» ناعةوأن يكون حاذقا يف فهمه هلذه الص. 

 ،وكانوا يف درجة واحدة من البيان ،اسالن ىلتساو ولوال ذلك، ،تقوم على أصول وضوابط فصناعة البيان،
  .على اآلخرتفوق أحد منهم ا ومل

أمثلة عديدة يف  دتور وقد ،وابطيفرض هذه الض ،جتماعيةودوره يف احلياة اال ية البالغة للبيان،األمهّ      
استماع حديث األعراب العقالء  «ـ ك ه،وتدعو إىل تقومي ذلك، ىعل ثّحت "بينيالبيان والت"كتاب 

  .2» العلماء البلغاءووالفصحاء  

  :-رمحه اهللا - "عبد العزيز بن عمر "يف "ركثي"قال 

  مِـلُّكَالتى بِدـهالْ اتآي نيبت             امـنإِني وبِمالْ قحالْبِ تملَّتكََ            

  .3مِوقَمالْ افقَـي ثاقبالْ وداَأل نم        ه   ـغيز عدا بي القنفكْا يمنإِ الَأَ                   

اضع مو يف ،ى كان بعضهم يوهم باحلقحت ،ويتمايزون على أساسه وكان العرب يفتخرون بذلك،      
                            .الذي كرهه "البيان"وهو  ،ر منهحيذّ "اجلاحظ"كان ماوهذا  ،ويرسم الباطل يف مواضع احلق الباطل،

       وضه على الشعوبيةح ذلك يف رد، همت العرباليت ات، عى أنّوعلى من اد  عنه اهللا سبحانه  ىالبيان
  .4»حراسمن البيان ل إنّ «) معليه وسلّى اهللا صلّ(وأورد قوله  ،وتعاىل

ى حت ،تهصل الغاية يف اإلفصاح حبجيوقدرته على أن  ،ةم احلجاجين كفاية املتكلّاالبي «ولكون        
اللة ليس يف أقصى ما ميكن أن تدركه من الوضوح فحسب،تكون الد ما أيضاوإن، أثري يف أعلى درجات الت

                                                             
  .143ص : املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني: فوزي السيد عبد ربه  1

  .145ص  ،1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  2

  .253ص  ،3البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  3

  .253ص ، 1، جصدر نفسهامل  4
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أثري وإن م إىل التال يصل املتكلّ ،غري ذلكبو ،ياضةس والرمرة إىل التاجة ملحكانت احل، 1»العقلي والعاطفي
  .فكر املتلقي على األقلّوخلخلة فالبيان زحزحة  .وصل إىل اإلفهام

ة يف العرب دون سجي "البيان"فيجعل  ،بغري هذا الكالم يطالعنا يف مواضع أخرى، "اجلاحظ" غري أنّ       
شيء   كلّ «فـ  م أو مترين،أو يف فنون القول األخرى إىل تعلّ ،ال حيتاجون فيه عوب،غريهم من الش

 ،ة فكرة وال استعانةلوال إجا ،ه إهلام وليس هناك معاناة وال مكابدةوكأن ما هو بديهة وارجتال،فإن ،للعرب
وهم عليه أقدر  ،رد عندهم أظهر وأكثوكان الكالم اجلي ،ونفومطبوعني ال يتكلّ ،وكانوا أميني ال يكتبون

  .2» واحد يف نفسه أنطق، ومكانه من البيان أرفع وكلّ ،وله أقهر

وهنا تظهر  .ياسةز والسيميم والتعلّوتغنيه عن الت ،م من الفهم واإلفهامن املتكلّمتكّ ،فهذه البديهة واالرجتال
 يذكر لنا مثّ .غىن عن ذلك العرب يف أنّيرى وأخرى  ،ربةس والدمرفتارة يدعو إىل الت؛ "اجلاحظ"حرية 
  .رتيبلقني والتن على غري التسان البيمه بالعربية واللّوتكلّ "إمساعيل"دنا سي قصة

وجنونا من احلوادث  بيني،ب اهللا إلينا التتقع إذا حب ،املعرفة بل يذهب إىل أنّ ،ف عند هذاوال يتوقّ      
  .3ةزيغروكفينا بعض األمور يف أصل تركيب ال ،العارضة

       ل يف تتمثّ ،"البيان"ـيذكر أنواعا ل "اجلاحظ" من أنّ نا إذا عدنا إىل ما ذكرناه يف البداية،غري أن
"الالت اخلمسالد"، ق على البيان باللّبال تنط -الرؤية البداهة واالرجت-ؤية وجدنا هذه الرصبة،فظ بالن 

طقفهي ال حتتاج إىل الن، هناك بيان فهل .ها مع ذلك بيانلكن، حيتاج إىل التمروهناك بيان ياضة،ن والر، 
 فظبطريق اللّ ،ل إليهركه ونتوصدالذي ن ،بينيصبة هو التأم أن البيان القائم يف حال الن ؟ يقوم دون ذلك

  .والعقد؟ ،طّواخل ،اإلشارةو

هو املثل « :فالبيان .لتباسالا عنهماومينع  ليظهر الفرق بينهما، "اينغري بند الصحمم"ل يتدخ ،هنا      
موذج األكرباألعلى والن)Archétype  .(درك بالتنال باملمارسة وال يفهو ال يه طبيعة خالصة وفطرة عليم إن

م كما ال يحتاج فيه وهو ال يحتاج فيه إىل معلّ. فطر عليها بعضهم يف إصابة القول الفصل على غري تلقني

                                                             
 -صفاقس ،، دار حممد على احلامي للنشر والتوزيع1علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب، ط: حممد النويري  1

  .134ص  ،7مج، 2001جانفي  تونس،

  .28ص ، 3ج املصدر السابق،: اجلاحظ  2

  .293، 292ص ص  ،3البيان والتبيني، ج: اجلاحظ: ينظر  3
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ه ال يعبأ وعن املخاطَب ألن) هه خارج عن إرادتألن(م نفسه مستغن عن املتكلّ مإىل رأي اآلخرين فالبيان كال
ه خيتلف عنه اختالفا جوهريا فهو يف متناول اجلميع ل يف كونه تعبريا لكنمع األو بيني فيشتركا التأم. به

ب بالتكتسك بالعقل ويدرم الضطرار فيه إىل معلّضطرار فيه إىل اآلخرين، ااال مرين واملمارسة، ومن مثّي
وضيح واإلقناع أنواع العالج ووسائل الت حه، ومستمع يقبله، واحلاجة فيه إىل مجيعيوض ممه، ومتكلّيعلّ

  .1»حاجة  أكيدة

       أنّ البد "حممد الصاجلاحظ"أوردمها  تنيلّالارتكز إىل احلادثتني  ،"اينغري بن"؛فريق، ليهتدي إىل هذا الت 
دنا سي"ى وإن كان من البيان، حت -وجلّ عز-أعطامها اهللا ملاّ ، "دنا إمساعيلسي" و ،"دنا موسىسي"حادثة 
اسم  موهبة إهلية، وهذا ما يستحق "البيان"أنّ بعد دعائه، فرأى  مل ينل ذلك إالّ - المعليه الس- "موسى

ثغة اليت كانت للّ ،من كالمه اءرالحني رام إسقاط  ،"واصل بن عطاء"ومن جهة أخرى، حادثة  ".البيان"
  .بينين من التتالزمه، حىت يتمكّ

منا باستحالة الفهم واإلفهام يف كثري من األحيان واملواضع فريق، نكون قد سلّمنا ذا التوحنن إن سلّ       
يف التفالبيان بوصفه منوذجا أكرب أو شيئا يلقي به اهللا ؛عبري عن احلاجياتعامالت اليومية، والت -وجلّ عز- 

بيني بوصفه يتولّعلى البعض دون اآلخرين، والتى وظيفة التمرين واملمارسة وضيح واإلقناع، وحيتاج إىل الت
ر الفهم ويف هذه احلالة، كيف نفس. م من بلوغ التبينين املتكلّوجهدا غري يسريين ليتمكّ ،ب وقتافهذا يتطلّ

  ادر القليل؟يف الن مراتبها ومستوياا إالّ ختالفاجتماعية على واإلفهام يف األوساط اال

ومن جهة أخرى، إذا  صح هذا التبيني كما ذكره فريق، وكان الت"حممد الصفهل يكون "اينغري بن ،
شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن فذلك  بأي «بيني حني زعم قد أخلط بني البيان والت "اجلاحظ"

  .2»  البيان يف ذلك املوضع

ل صورة للبيان هي داللته على توضيح املعاين هذه املفارقات واملالبسات، ال متنع من متثّ ري أنّغ
  .وكشفها وجتليتها للمتلقي

يدخل يف مجلة تداخالت مع بعض املصطلحات،  لتباسات، حىتال يكاد البيان خيرج من هذه اال
فهوم البيان، مصطلحا الفصاحة والبالغةمزاحم ومن بني ما .مبعىن وتعريف واضحني ه مل يستقلّفيبدو أن.  

                                                             
ديوان املطبوعات  ،طدالنظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني، :  بناينحممد الصغري  1

  .12، ص  م 1994اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 

  .76ص  ،1ج: البيان والتبيني: اجلاحظ  2
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  :البيــان والفــصاحة - 3

  

      الفصاحة "، اهتمام اجلاحظ بقضية )البيان والفصاحة(ا تداخل فيه مفهوم املصطلحني مم
جل فصيحا، وعن ضرر تساقط ث عن احلروف واألسنان، ومىت يكون الرفبينما هو يتحد".واألسنان

    "وميد بن عمرو الرحمم"وقال  « :فصاحة، جنده ال يستثين من ذلك البيان قائالاألسنان، وإساءته إىل ال
سقوط مجيع األسنان أصلح يف اإلبانة عن  جربة وقامت العربة على أنّت التحقد ص: -موىل أمري املؤمنني-

أفواه قوم وقد رأينا تصديق ذلك يف  .طر اآلخراحلروف، منه إذا سقط أكثرها، وخالف أحد سطريها الس
م، وبعد أن بقي منها الثّشاهدهم الناس بعد أن سقطت مجيع أسنالث أو الرن سقطت مجيع بع فمم

أبو سفيان "ومنهم . -صاحب األخبار - ،"ميحذالوليد بن هشام الق":أسنام، وكان معىن كالمه مفهوما
  .1» ، وكان ذا بيان ولسن"عليببن العالء بن لبيد الثّ

قت به بعض األمراض والعيوب اليت تصيب طق، كما تعلّق بالنسنان غالبا ما يتعلّفاحلديث عن األ
ه سرعان لكن .مقص من درجة الفصاحة لدى املتكلّتا ينغف، وهي مملة واللّعقواحلبسة وال لّثغةالكالم، كال
ا مينع سان ممتري اللّالذي يع « هذا باإلفهام الذي ارتبط أو ربطه يف البداية بالبيان، فيذكر أنّ ما يربط كلّ

  .2»بيان إىل أن ينشأوا ثغة اليت تعتري الصمنها اللّ: من البيان أمور

       ة وهو يف هذا أيضا، ال يفوته ذكر قص"سية اليت كانت تعتريه، ثغ، واللّ"المدنا موسى عليه الس
فيهم، بصفته حامل  ، ويؤثّرحتصيله الفصاحة، وحسن خماطبة الناس ليفهموا عنه ودعائه الذي كان يف سبيل

وختلخل مبادئها وتقوضها،  رسالة مساوية من شأا أن تقع يف القلوب موقعا حسنا أو باألحرى ز النفوس،
   . لتغرس فيها مبادئها اجلديدة

ايل قدرته على ، كونه أفصح منه، وبالت"هارون"ألخيه  "المدنا موسى عليه السسي"ففي تقدمي 
ائه الذي كانت الغاية منه نفسها بليغ، ودعالت)أن نقول در ، إشارة إىل تالزم املصطلحني، واألج)بليغالت

فصيح مبينا، لوقوع  مبني فصيح وليس كلّ فكلّ .البيان أمشل من الفصاحة تالزما إن مل يكن تداخال، ألنّ
  .البيان بغري الكالم

                                                             
  .61ص ، 1، جالبيان والتبيني :اجلاحظ 1

  .71ص ، 1ج املصدر نفسه،  2
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د فصاحة اللّفقد خرجت الفصاحة عن جمرفظة هذه اللّ: دا يقولحهل جتد أو «ظم، فظ إىل الن
  .1» ملعاين جاراا وفضل مؤانستها ألخواا ة معناها ظم وحسن مالءموهو يعترب مكاا من الن فصيحة إالّ

ه يف حديثه عن الفصاحة، ال يستثين عالقتها بالبيان، فكثري من األمور اليت تصيب الفصاحة وتسيء إن مثّ
 :ق عليه إذ يقوليذكر كالما ألحدهم، ورد فيه كلمات غريبة وحشية ويعلّ .إليها، تسيء ضرورة إىل البيان

» فإن كانوا إنعلى فصاحة فقد باعده اهللا من صفة البالغة والفصاحة، وإن  ه يدلّما رووا هذا الكالم ألن
كانوا إنما دوالس ألنعال"ه غريب، فأبيات من شعر نوه يف الكتب وتذاكروه يف ارماحالطِّ"وشعر  "اجج" 
لظننت أنه   األصمعي... ولو خاطب بقوله .صف أكثر من ذلكتأيت هلم مع حسن الر "هذيل"وأشعار 

  .2» اب وال من آداموهذا ليس من أخالق الكت .هل بعض ذلكيجس

فتنتزع عنها  را،ابة ألفاظ ذلك القول تنـزع عنها الفصاحة، وغرابتها جتعل الفهم أمرا متعسغرف
  .اإلبانة يف الكالم بذلك صفة

                                                             
  .45، 44 دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص ص: ، عبد القاهراجلرجاين 1

  .378،379، ص ص 1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ2
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  :البيــان والبـــالغة -4

  

دت فتعد .أصاب الفصاحة والبيان من تداخل أحيانا، وتالزم أحيانا أخرى اأصاب البالغة أيضا م       
ا، ورؤى النظر إليهاتعريفا.  

: "اجلاحظ أيب عثمان"قول  -يومئ إىل تداخلها مع الفصاحة هظاهروإن كان  -ل يف البالغةيفمن مجلة ما ق
» أمهم قد التمسوا من األلفاظ ما مل يكن متوا أنا فلم أر قطّ أمثل طريقة يف البالغة من الكتاب فإنرا ع
  .1» حشيا، وال ساقطا سوقياو

وقي املبتذل، وبني طها بني السر والوحشية يف األلفاظ اليت تكِسب الكتاب بالغة، وتوسعلتوافعدم       
  .يكون فصيحا ، حىت-وعرابتعاده عن الت-فظ زم للّرط الالّريف، هو نفسه الشالشم اجلزل أو خالف

فقد استحسن . رقمث تتداخل البالغة مع البيان، فغايتهما واحدة هي الفهم واإلفهام بأحسن الطّ       
لناطق، وال امع من سوء إفهام اسيكفي من البالغة أن ال يؤتى ال «: "دإبراهيم بن حمم"قول  "اجلاحظ"

ؤتى الني2»امع اطق من سوء فهم الس.  

، كانا دعامتني أساسيتني يف هغاية للبيان، وأدار حوهلما مسائل "اجلاحظ"ذان رمسهما الفهم واإلفهام اللّ
  ."دإبراهيم بن حمم"تعريف البالغة، لدى 

فظ، عبري عن معناه بأحسن اللّم الترق، وأجنع الوسائل يف بلوغ البالغة، أن حيسن املتكلّفأفضل الطّ      
ال جيد املستمع صعوبة يف الفهم وألزمه لذلك املعىن، حىت . »وال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت 

  .3» يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك

ر هلا اجلهود، وتبذل هلا بيني، اليت تسخإمكانية التوهذا ال يعدو أن يكون شرطا من شروط حتصيل البيان و
  .أنواع الوسائل

                                                             
  .137 ،1ج البيان والتبيني،: اجلاحظ 1

  .87ص  ،1املصدر نفسه ج 2

ملعرفة يف الثّقافة دراسة حتليلية نقدية لنظم االعقل العريب،  بنية: اجلابري حممد عابد:ينظر، و115ص  1املصدر نفسه ج  3
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مما فسح اال للبيان،  "أيب عثمان"بتعريف  جدا هايبش ،للبالغة "فّعابن املق"وقد كان تعريف        
عان البالغة اسم جامع مل «: "عقفّابن امل"قال . لغموض املصطلحات وتداخلها، وصعوبة استجالء حقيقتها

ستماع، ومنها ما يكون يف الكوت، ومنها ما يكون يف افمنها ما يكون يف الس. جتري يف وجوه كثرية
حتجاج، ومنها ما يكون جوابا ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما يكون اإلشارة، ومنها ما يكون يف اال

 .1» واإلجياز هو البالغة ة ما يكون من هذه األبواب الوحي فيها، واإلشارة إىل املعىن،فعام ...شعرا

ى اللة علختلفت وسائل الداوإن  ،والكشف عنه هو البالغة ،توضيح املعىنيفصح هذا النص عن أنّ       
 ...وبالغة اإلشارة بالغة االستماع، بالغة السكوت، بالغات؛ -مبوجب هذا- فتستحيل البالغة .ذلك

إىل اإلشارة والوحي، ومها وسيلتان لتحقيق البالغة، " فّعابن املق"فقد أشار  فالبالغة التكون بالكالم فقط،
  .يكشف عن معناه، فهو بليغ فكيفما تأتى للمتكلّم أن

الذي رامه  يدخل هذه األخرية يف التباس وخلط مع البيان لكن إدراج اإلشارة ضمن وسائل البالغة،      
  .فقد جعل اإلشارة داللة من دالالت البيان اخلمس".اجلاحظ"

للبالغة، " العتايب"برده على تعريف  "اجلاحظ"، حيث يطالعنا غري أنّ هذا االلتباس ال يدوم طويال      
من أفهمك حاجته من  كلّ: " بقوله" العتايب"الذي عده مدعاة لتسمية املسميات بغري أمسائها، فقد جعل 

ق اإلفهام بالغة إالّ ما اعترته إعادة أو كلّ كالم حيقّ-جعل-.2 »غري إعادة وال حبسة وال استعانة فهو بليغ 
باعتبار اإلعادة (حبسة أو استعانة، وهو خيرج اإلشارة هنا من باب البالغة، فيقتصر بذلك على اللّفظ 

واحلبسة تقعان يف الكالم واحلبسة مرض من أمراضه، أما االستعانة فهي أن يستعني املتكلّم بشئ من 
  .إلفهام، مما يبعده عن البالغةاإلشارة، إذا مل يستطع حتقيق ا

أنّ البالغة هي حتقيق اإلفهام، لكن شريطة أن حيصل بطرق خمصوصة، طريقة " اجلاحظ"فيوضح       
األعراب، حيث يكون الكالم فصيحا، ال خيالطه حلن املولّدين، وال يعترضه عارض، خيرجه عن دائرة 

الفصاحة اليت تعد بدورها مصطلحا من املصطلحات  وهو إذ حياول إزالة االلتباس، جنده يدخل .الفصاحة
فهام هلا هنا كان ذا شأن كبري، ألنه قد علم أنّ طرق حصول اإل" اجلاحظ"لكن إقحام . املوقعة يف االلتباس

متعددة، فأراد أن يبين بأيها تكون البالغة، فرأى أنّ هذه األخرية، هي ما كانت على أساليب العرب 
كل من أفهمنا من  أنّ من أفهمك حاجته فهو بليغ مل يعن كلّ ايب حني زعم أنّتالع «: يقول. الفصحاء
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ه أن، هبالكالم امللحون واملعدول عن جهته واملصروف عن حقّ  قصده ومعناه،نيدين والبلدياملولّ شرمعا
جعل الفصاحة امع يفهم معىن القائل، البالغة أن يكون الس فمن زعم أنّ...له بالبالغة كيف كان كومحم
وكيف يكون ذلك  ا،ه بيانه سواء، وكلّوامللحون واملعرب كلّة  واب واإلغالق واإلبانكنة واخلطأ والصلّوال

   .1»وإنما عىن العتايب إفهامك العرب حاجتك على جماري كالم العرب الفصحاء... بيانا

باألساليب العربية الفصيحة، ونسج الكالم د الفهم واإلفهام، إىل اإلحاطة ع بذلك البالغة عن جمرترفّتف      
  .على منواهلا

  .رة يف العرب، يكتسبها من جاراهم يف لغتهمطبيعة متجذّ ،فالبالغة إذن

مثّ إنّ البالغة تستحيل علما وأدبا يف الوقت ذاته؛ علم بتقنياته ومعايريه اليت تضبط اللّسان وتقومه،        
لى خلخلة هذه القواعد وزحزحتها عن مركزها، ليشكّل منها أساليب وأدب يعمل ع .فال حييد عن القاعدة

كسر في. مادامت خارجة عن العادة أو القاعدة ،انزياح، تضمن له حتقيق املفاجأة مبا هي شيء مرغوب فيه
 ،الومل  ،أفق املتلقّي هنا لتتبدى قدرة األدب على حتقيق الدهشة، وبالتايل، قدرته على حتويل مسار التلقّي

   .إمكانية ممارسة السلطة على املتلقّي وزعزعة إيديولوجيته، أو لنقل زعزعة تاريخ تلقّيه

      ستخلص مموسيلتان  ،الفصاحة والبالغة أنّ -حسب رأيي- ل يف الفصاحة والبيان والبالغةيا قما ي
البالغة اليت أرادها  أنّ ، بدليلاممنهما، وهو يشتمل عليه أعم ،لبلوغ البيان وحتسينه وتقوميه، فالبيان ذا

  .ى ذلك إىل دالالته اخلمسوالبيان يتعد ،فظة باللّخاص "ايبالعت"من توضيحه لقول  "اجلاحظ"

األفضل والراقي للتبليغ،  األسلوبإنّ البالغة نص باملفهوم األديب، غايتها البحث عن : ذا، نستطيع القول
يميائي، إنا أو والبيان نص باملفهوم السا أدبيظر إن كان نصالن وصيل بغضبليغ والته كلّ نسق يضمن الت

  . شكال آخر من أشكال التواصل

متها رغم ما بينها وبني البيان من اختالف، تبقى نقاط اشتراكهما كثرية، تأيت يف مقدالبالغة و       
اخلطبة، القصيدة، القرآن ( ثة للخطاب الوالبالغة تعاملت مع األنواع الثّ «. واصلانشغاهلا مبقتضيات الت

  .2» فة يف اإلقناع، إضافة إىل اإلمتاعللكشف عن املظاهر البالغية املوظَّ ،)الكرمي
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املبدأ  احية اليت تعدق إىل هذه النستعمال، ويكفيها أن تتطرغة حني االوهذه ااالت هي األكثر عناية باللّ
من جوهر  أو اجلانب األهم"صعلم الن ".  

      عني، وعرض األفكار واملعاين يف مومراعاة املست ،باإلحاطة مبالبسات املقام ى إالّفدراسة اإلقناع ال تتأت
  :ام البالغة اليونانية األربعةسمعرض حسن، على غرار أق

  .، أو البحث عن الرباهني واحلجج لتطويرهابتداعاال «

رتيبالت: كون هذه احلجج منتظمة فيهظام الذي جيب أن تأو البحث عن الن.  

عبريالت: كل األكثر وضوحا، واألكثر إدهاشا، على أن تكون هذه احلجج أو أو طريقة العرض، وذلك بالش
  .الرباهني منفصلة يف إنشائها

  .1» رات املالمحطق، واحلركات، وتغيالذي يعاجل القصد يف سرعة الن :الفعل

باختيار وسائلها  ،أثريبليغ والتالت إليه البالغة، يف أن تصل حد ىتسع موح الذيعن الطّ مني ،هفهذا كلّ      
وعرضها بطريقة تضمن هلا املقبولية عند املستمعني، وهي إذ تنشد  ،سواء غوية على حدغوية وغري اللّاللّ

ى كلّذلك، تتوخ اءاتمن إشارات وإحي ،ات املرافقة واحمليطة بالكالماحليثي.  

  .فظعنه يف البيان الذي يكون باإلشارة، ويفوق أحيانا البيان باللّ "اجلاحظ"وهذا ما ال خيرج 

فظ والكالم ،بالغة اللّ الكتابة ،بليغالت: يف "اينغري بند الصمحم"وتبقى معاين البالغة كثرية، أحصاها       
ومن . 2 خري إىل تقنية أو آلةستمالة بالوسائل اجلمالية، األدب، لتنتهي يف األستدالل، االاإلقناع، اال ،داجلي

قاط اليت جتعل البالغة بياناخمتلف هذه املعاين، تظهر بعض الن.  

البالغة تبليغا، والبيان إفهاما، يأيت اإلقناع الذي يهدف إىل  واصل، بعدا يف جمال التمهئفبعد التقا      
توضيحه سابقا أثري، وهذا ما متّالت، البيان إفهاما وزيادة، يف عد الة واجللب بالوسائل اجلمالية مستا االأم

قنيةوالت، اليت وردت حتت تسميات عديدة كالسللوصول إىل  ،ممتكلّ دبري، فهي مطلب كلّياسة واآللة والت
  .بأحسن معرض وأفضل صورة ،غاية البالغة والبيان
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 ،الفرق بينهما ، لكن"اينغري بنلصد احمم"البيان والبالغة إدراك للحقيقة واملعرفة، على رأي  يبدو أنّ       
وق، البيان هو إدراك احلقيقة واملعرفة عن طريق احلدس والذّ إنّ«: يقول. واقع يف كيفية حصول هذه املعرفة

ن فيه عيتلميح، وتاإلشارة والت دحيث تسو  ( Métalanguage )غةبيعي هو ميدان ما بعد اللّالطّ هوميدان
عتماد ا جيعل االوصيل، ممهو إدراك احلقيقة عن طريق الت) أو البالغة( بيني ما التطريقة احلذف واإلجياز، بين

توصيل املعرفة إىل  فصيل فيه أمر  ضروري، ألنّمبدأ أساسيا واإلطالة والت - غة وحدهاواللّ -غة فيه على اللّ
  .1»بينيرح والتب من الشب ما يتطلّاآلخرين، يتطلّ

 ه رأى أنّأن ا إالّفق معه كليما ذهب إليه صاحب املقاييس البالغية، وهو إن مل يت ،هنا" ينابن"د يؤكّ      
ا البالغة عبري، أموالت غةووسيلة البيان خارجة عن اللّ ،بينما البالغة تعين اإلفهام ،الفهم هأصلأو  حقيقة البيان

  .فذاك هو صميمها

بشر بن املعتمر"ا أم"، يربطها بالقلم، حيث ،فق معه يف البالغةفيت يقول.سان ا البيان فريبطه باللّأم:  

 »واملعىن ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصعضة، وكذلك ليس يت ةبأن يكون من معاين العام .
موإنا مدار الشمقام من املقال          وما جيب لكلّ ،واب وإحراز املنفعة مع موافقة احلالرف على الص

ولطف مداخلك،     مي واخلاصي، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبالغة قلمك،فظ العاوكذلك اللّ
ة، وتكسوها األلفاظ الواسطة اليت ال تلطف عن ة معاين اخلاصإىل أن تفهم العام دارك على نفسك،تواق
الد2» اممهاء وال جتفو عن األكفاء فأنت البليغ الت.  

فالسبيل واحد، هو التوصيل،بليغ والت واملهم ودربة كبرية،  كة،حنب بليغ الذي يتطلّهو وسيلة هذا الت
ياسة فاملعاين على وثيق الصلة باأللفاظ والس. عبريم على دقائق الكالم وأسرار التوزادا كاف، ليقف املتكلّ

رجة األوىل، أعينبالد ياتهي على اختالف مستوطريقة صوغ الكالم، حلصول الفهم لدى املتلقّ ؛ياسةبالس.  

وألننبئا حناول حتليل ومناقشة أقواله اليت ت، إمنّ"جلاحظ"ـ هامات لنا لسنا بصدد إصدار أحكام أو ات 
جية، فهي وخارج عن الس رورة،سب بالضته يكعين أنيالبيان صناعة ال  هعد نرى أنّ ده،وجتس عن فكره
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بدورها ال تنفك تبحث عمحسني دوماا يضمن هلا األفضلية والت، حسني           وطبيعة اإلنسان تدفعه إىل الت
اوالتطوير يف كل نواحي احلياة وجماال.  

ها كلمات واآللة اليت ميكن أن يلتبس الفهم على القارئ، ويفهمها على أن ،ياسةمييز والسالت كما أنّ
كانت تعين يف العصر  هي مصطلحات، رف،ااخلربات واملع وا يكتسب الفرد ،كتسابة على االدالّ
ا املنافعالعب جلبا الغايات وت درك1اسي أقصد الوسائل وأحسن املرافق اليت ت.  

فال يضري أن تكون هذه  ة يف تعريفات البالغة،خاص ،"ينيالبيان والتب"وقد شاعت كثريا يف كتاب 
يف  ةاليها مبا هي أدوات فعسعى إلنها وينبل جيدر بنا أن نتب ،"اجلاحظ"املصطلحات مستعملة من طرف 

  .وسهولة خمرجه إدراك بيان الكالم،

ضاف إىل ذلك كلمة الصيواليت هين ابق،نعة اليت جاءت إىل جانب تلك املفردات يف القول الس: 
»كلّشيء غري التةجماف والس ،وإن ري لألدب،بيب وحتذما هي بعد طول التوهو  ظر،فكري وترديد الن

  .2» )اجلاحظ(به  ددعا إليه وأشاشيء نادى به و

فيه وهو  وقعداعيا ألن حنمله على حممل اخللط، أو اضطراب  "اجلاحظ"ل أن يكون كالم دفب
أسباب  الكتاب مبا هو جامع لكلّ .ره يف الكالميكون خالصة ملا جيب توفّ ،يستطرد يف حديثه عن البيان

خارج عن  البحث فيما هو بعيد عن ذلك،و يان،ن أنفسنا من ترك القضية اجلوهرية للبصحنوذا  ذلك،
أن نبحث يف  األوىل يف ذلك، ألنّ ؟وسجية يف اإلنسان أم هو شيء يكتسب هل البيان طبيعة، :البحث

يف كتاباته واختلف الباحثون  "اجلاحظ"ن من فهم البيان الذي رامه لنتمكّ وأدوات بلوغه، وسائل حصوله،
  .يف تأويله وفهمه

يف كون البيان  "اجلاحظ"فق مع ه متيف هذا مذهبا يظهر يف البداية أن ،"ابد اجلابريد عحمم"يذهب 
كون البيان فيها أوضح صورة وأكثر يالالت اليت الوسائل أو الد ظر عن أيالن بغض كشفاً عن املعىن،

د يس هو جمرل اس به،وكما يريد تعريف الن "اجلاحظ"فهمه يالبيان كما  « حيث يرى أنّ التصاقا ا،
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ه أيضا الكشف عن املعىن فإذا مل يكن معىن بل إن سان وجزالة األلفاظ،م به من طالقة اللّقوتالفصاحة وما ت
  .1» مل يكن بيان

ها مل تنل لكن راسات،إىل قضية نالت حظا وافرا من الد "اجلاحظ"ه لبيان ءتيف قرا "ياجلابر"يلتفت 
كل على فظ والشم بإمهاله وانتصاره للّهالذي ات "عند اجلاحظ املعىن"وهي قضية  ها من اإلنصاف،حظّ

  .حسابه

فما  مرتبط به ال فكاك له منه، فيغدو البيان مبوجب هذا بيانا عن املعىن، وجوده يف وجود املعىن،
 يستقر اعبري عمالكاتب ويعمد إليها للت /م نة ووسائل خمصوصة ينتهجها املتكلّتعبريا بأساليب معي البيان إالّ

  .يف ضمريه من معان

ف أحدهم كلّ عر حىت من الشيتنيحني استحسن ب"يباينالش وأيب عمر"من  "اجلاحــظ"وموقف 
  .يوضح نظرته إىل املعىن بكتابتها،

اعرقال الش:  

      نسبحالْ الَ تموالبِـلَى      ت توم    اَمفَإِن الُ الرـؤس تالِالْموج  

      ذَا       ك نلَكو تـَو   .2السـؤالِ ع من ذَاك لذُلِّظَفْأَ           الَهمــا م

ريق حة يف الطّومطر اينيخ إىل استحسان املعىن واملعوذهب الش « :إىل القول "اجلاحظ"فذهب 
فظ وسهولة ر اللّوختي أن يف إقامة الوزن،ما الشوإن ،]املدين[والبدوي والقروي و يعرفها العجمي والعريب،

سج وجنس من عر صناعة، وضرب من النما الشبك فإنبع وجودة السة الطّصح ويف ]وكثرة املاء[،املخرج
3»صويرالت. 

ركيب يف التتبد ياغة، ولـما تلـما تدخل الص دة،ه يكون قد ذهب إىل املعىن مبا هو فكرة جمرفلعلّ
فنحن إن أجرينا مسابقة ذا . عبري عنه، لشيوعه واستعمالهواحد الت بإمكان كلّ. وذلك متاح معروف بعد،

                                                             
  .28 العقل العريب، ص بنية: حممد عابد اجلابري  1

  .131ص  ،3ج ،احليوانكتاب : اجلاحظ  2

  .132، 131ص  ص، 3، جاملصدر نفسه  3

Université Sétif2



93 

 

أنالش، دنا موضوعا مثّوحد طلبنا من املشاركني التداقة مثال،عبري عن معىن الص ر الكلّسيعب عن ذلك، لكن 
تياغة وطريقة إخراج القول ستختلف من متسابق إىل آخر، وسيالصفاضل املشاركون يف ذلك بال شك.  

ما يرجع ذلك إىل املعىن داخل وإن ر عنه واحد،املعىن املعب ألنّ فاضل ال يرجع إىل املعىن،هذا الت غري أنّ
ياغةالص، ختالف سيكونموطن اال ل، أي أنّشكّأواملعىن أثناء الت: كيف نعبداقة بأساليب ر عن الص        

محني، يستحيل الفصل بينهما ويستأنس املستمع أو يبدوا متال فظ وهذا املعىن حىتوتراكيب جتمع بني اللّ
  .؟ ه وجفائه فتنفر نفسه منهتوال يشعر بوحش القارئ بذلك فيستسيغه ويطرب له،

مبا هي لعب -غةفظ واللّفاختيار اللّ .الغرض هذا واحدا من األسباب اليت ختدم فظ إالّر اللّوما ختي
طريق  ركيب من جهة أخرى،اوره من األلفاظ يف التومناسبة ما ج ملناسبة املعىن من جهة، - بالكلمات
جانس واالقترانلوقوع الت -وهذا ما مسوحصول اال ،- بكاه جبودة السراكيب واملعىننسجام بني هذه الت /

بينالعامل الذي / اللةالد عليه النص، فيتمخض عن ذلك قصيدة كأنه كلمة ها بيت واحد، أو كالم كأن
 ومن أراغ معىن كرميا فليلتمس له لفظا كرميا، « سامعه فيستوطنه، /ه إىل قلب قارئهال خيطئ سبيل واحدة،

ا تعود من معنهما وا ويهجا يفسدمههما أن تصوما عمريف ومن حقّفظ الشريف اللّاملعىن الش حق فإنّ
  .1» أجله أن تكون أسوأ حاال منك قبل أن تلتمس إظهارمها

مبا فيها من أمور وجوانب عديدة أضحت اليوم أساسا  ة،حيفه الصيورد يف كتابه هذ "اجلاحظ"فـ
إىل  "بشر بن املعتمر"ق فقد تطر ،2ل وثيقة نقدية بالغة األمهية  كما يرى البعض،وهي أو" صة الننظري"يف 

يكون قابال للقراءة، كيفية بناء اخلطاب حىت مما يعين أنصه حيفل كثريا جبانب تداولية الن      ،               
  .3غة و اختياراا اليت تناسب املعاينلّلة باوعنايته اخلاص اس،ل الكالم منازل الناوإنز

  .؟ فظ على حساب املعىنينتصر للّ مثّ ويوافقه فيها، حيفة يف كتابه،هذه الص "اجلاحظ"فكيف يورد 

اجلاحظ" وقد عد" عر صناعة ونسجا،الش والص ،ه،برياألدب وحت ذيبناعة كما يراها سج هو والن
سج هو اجلذر والن ص،ورة اليت جيب أن يكون عليها النوأجنح األلفاظ يف توصيل الص أقرب األوصاف،

  .صغوي الذي رجع إليه الغرب يف تعريف الناللّ

                                                             
  .136، ص 1ج: البيان والتبيني: اجلاحظ  1

  .326ص من بنية املعىن إىل سيميائية الدال،  ،نظرية النص: يمخرحسني  :من هؤالء  2

  .140، 135 ص ص ،1ج: املصدر السابق: اجلاحظ: ينظر  3
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 إنّ: نقول قدي املعاصر،املشهد الن ويف ظلّ من زاوية أخرى، "اجلاحظ"وإذا عاجلنا قضية املعىن عند 
 ،،مل يكن آخر أعماله)احليوان(والكتاب الذي ورد فيه  مل يكن خامتة أقواله، -زاعالن لّحم- "اجلاحظ"كالم 

، فمن "بينيالبيان والت"مة يف مقد "د هارونالم حممعبد الس"، كما أثبته "بينيالبيان والت"ـفهو سابق ل
وية هم من نقدها وثار بنيال ادفرو له فيما بعد،يعد يعدل عنه أو مثّ شيئا أو رأيا، "اجلاحظ"الطّبيعي أن يرى 

فظ باملعىن يف واستدرك ارتباط اللّ- فظإن هو انتصر فعال للّ-قد وقع يف ذلك  ،"اجلاحظ"فيكون  .عليها
فيجعل  بل يذهب إىل أبعد من ذلك، به، قاملعىن لصيو فظ إالّفهو ال يفتأ بذكر اللّ ،"بينيالبيان والت"كتاب 

ة الكمزيالم أو الشبف. الحم بينهماعر وأفضليته، ترجع إىل مدى التد االقتران يكون قدر ما يتجس
وسيأيت توضيح ذلك يف موضعه إن شاء  وهذا ظاهر يف أقواله أو استحسانه ألقوال آخرين، .االستحسان

  .اهللا

  

5- الالت اخلمــسالــد:  

بل أضحى هذا األخري عنده نظرية  ،"البيان"هي  "اجلاحظ"قضية عند  أهم أصبح من الواضح أنّ      
وبذل هلا اجلهد  رب الكثري،قائمة بذاا يستوضح وسائلها ودعائمها والغاية اليت يسعى إليها، وأسال فيها احل

ق إليها يف معظم كتاباتهالكبري، وتطر.  

          مه ونباته ه ناطق بأجراإن ،انظاما إشاري يعترب - رغم اختالف مظاهره-العامل يف نظره وإنّ«
  .1»ا هو البيانناا املستعملة استقالال ذاتيؤية أو عاملها املشترك الذي جيمع مكوضابط الر أي أنّ وحيوانه،

عت دائرة البيان،فهكذا توس أو  وال تنحصر يف جانب واحد، الئل،لتالمس وتشمل العديد من الد
ذا ماتف ن،تقتصر على دليل معي أين كان يتعلّ. كان سائدا يف عصره وقبله جاوز البياناس ق يف أذهان الن

بب الذي يرى وهذا هو الس يس املعىن،لسان أي باحلروف واأللفاظ وق باللّوالفصاحة تتعلّ بالفصاحة،
  .2فحات األوىليف الص "البيان"من تعريف  "اجلاحظ"ه منع أن "اجلابري"

                                                             
، م1984 -ـھ1404 ،املغرب -دار الثقافة فكتور هيغو، الدار البيضاء ،1، طعند اجلاحظ الرؤية البيانية: حإدريس بلملي  1

  .45ص 

  .29، 28 ص بنية العقل العريب، ص: حممد عابد اجلابري: ينظر  2
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أيوهذا الر- الفصاحة"و "البيان"بني فرقة وإن كان يفيدنا يف الت" - ال خيفي الصفة العاماملة ة والش
ـّّ كان من البداهة أن  علم وحكمة،بشيء  كلّ -وجلّ عز-ا كان خلق اهللا للبيان وارتباطه باملعىن، ومل
حصرها فيها،  اللة على املعاين مخسة أشياء،طرق الد ،"اجلاحظ"جعل  وهلذا يكون لكلّ شيء أيضا معىن،

الالت على املعاين من لفظ وغري لفظ مخسة ومجيع أصناف الد« :يقول يف ذلك. ال تنقص عنهاال تزيد و
ة بصوالن .ةصبناحلال اليت تسمى  اخلط، مثّ العقد مثّ اإلشارة مثّ فظ مثّاللّ ـاهلأو أشياء ال تنقص وال تزيد،

اليت تقوم مقام تلك األصناف، ة،الّهي احلال الد ر عن تلك الوال تقصواحد من هذه  ولكلّ ،الالتد
وهي اليت تكشف لك عن أعيان املعاين  ،وحلية خمالفة حللية أختها ،اخلمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها

ار ها وعن طبقاا يف السها وعامفسري وعن أجناسها وأقدارها وعن خاصعن حقائقها يف الت يف اجلملة مثّ
اروالض .رجا ا يكون منها لغواوعم، 1» وساقطا مطّرحا.  

        رق اليت ينجلي ا املعىنة هي الطّبصوالن ،اخلطّ العقد، اإلشارة، فظ،اللّ :فهذه العناصر اخلمسة
كويشفت، بيانا"يت فهو غايتها، لذلك مس"، أما فهي خمتلفة،ا كيفيات الت معىن  وقد تكون فردية لكلّ عبري

  .ر عن معىن واحدلتعبمع تصنف من هذه األصناف كما قد جت

سانية احلديثة يف راسات اللّيميائيات والدقاط مع السيلتقي يف كثري من الن "اجلاحظ"وهذا ما جعل 
ص،علم الن حيث تعد ااإلشارة نص، اوالكتابة نص، ا، واإلشهار نصاواإلعالن نص.  

 ،زا عن العلم واإلرادةا متميدلوال خاصهلا م على أنّ ها تدلّينالعبارة واإلشارة والكتابة داللة بقراو «
  .2» ر املدلوالتيز عن سامتمي ة مدلول خاصعبارة خاص ولكلّ

  .اهااس ا وشيوع استعماهلم إيكر، مرتبط بكثرة جرياا، وعلم النختصيص هذه األصناف بالذّ ولعلّ

  

  :اللَّـفــظ -5-1

ا أم شعرا أم نثرا أم خطبا، يلجأ إليها اخلطيب لتناول سواء أكان كالما عادي العبارات هي الكالم،       
فظأو هي اللّ ر عنه،قضية أو معىن ما يعب.  

                                                             
ص  وص .70-33ص  ، ص1وأشار اجلاحظ إىل الدالالت يف احليوان، ج .76 ، ص1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  1

169 ،202.  

2  اية األقدام يف علم الكالم، ص : اينتهرسعبد الكرمي الش323.  
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  :اإلشــارة -5-2

فقت من حيث دت واختلفت اتدعوهي وإن ت ،هلا أشكال عديدة خمتلفة فظ،هي توأم اللّ اإلشارة
ةالفائدة واحلسن واملزي . »فأموبا أس،ا اإلشارة فباليد وبالرخصانلعني وباحلاجب واملنكب إذا تباعد الش ،

ويكون وعيدا  ،فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا ،وطيف والسافع السرد يف، وقد يتهدوبالس وبوبالثّ
رمجان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن ونِعم الت ونِعم العون هي له، ،فظ شريكانلّلوحتذيرا واإلشارة وا

  .1» سانأس من متام حسن البيان باللّحسن اإلشارة باليد والرو ...ين عن اخلطّغفظ وتاللّ

  .يف هذا الباب أمثلة كثرية لعلمهم مبوقع اإلشارة ومدى تأثريها يف ذلك "اجلاحظ"وقد أورد 

  ـة أَو بغـضٍ إِذَا كَـانامن الْمحب   اَلْعين تبدي الذي من نفْسِ صاحبٍها               

     تةٌ       حتـامص اهاَألفْـوو ـقطنت نيالْعاوـانيبريِ الْقَلْبِ تمض نى مر2ى ت  

على مكانة اإلشارة  وليس أدلّ ،تكشف ما خيفيه وهو صامت ،وإن مل ينطق فالعني تفضح صاحبها،
والذي كان سببا من " ملخاصرالعصا وا"وهو  ،بابا كامال ألحد أشكاهلا "اجلاحظ"من إفراد  ،ومنزلتها

 عوبية على العرب استخدامها العصا يف اخلطب،، عندما أخذت الش"البيان والتبيني"أسباب تأليف كتاب 
 ،فإذا أشاروا بالعصي مني أن يشريوا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم،من شأن املتكلّ«ـوطعنت فيهم ف

  ":األنصاري" لك قولذعلى  ويدلّ، أخر أيد فكأم وصلوا بأيديهم

   يـَا س   بِكومِ الْمطَايا والْخيول الْجماهـرِ  ارةٌ ذَات سـؤدد     وسارت لَن

   مؤيالش لْكونَ متكَّامِ حموا     ى تـن  ضِ الشلُوكًا بِأَرامـنالْم قرِبِامِ فَو  

  .3»إِذَا وصـلُوا أَيمـانهم باملَْخاصر  طْبة    خ يصيبونَ فَصلَ الْقَولِ في كُلِّ   

                                                             
  .19 ،18ص ص ، 3رسائل اجلاحظ، ج :وينظر .79، 77ص ص  ،1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  1

  .79، ص 1البيان والتبيني ، ج :اجلاحظ 2

  .113، 112 ، ص ص3املصدر نفسه، ج  3
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وال يصيب  على دقائق القول، قفاخلطيب ال ي نّأك حىت ؛العصا فنِعم العون على القول واخلطبة،
حيث  ،الثرط يف البيت الثّوهذا نفهمه من خالل أسلوب الش إذا كانت بيده عصا، إالّ جوهر املعىن،

فتكون  عبري عنها،سان عن التقيقة اليت قد يعجز اللّواملعاين الد صا الكالم الكثري،العب يستعيض اخلطيب
اإلشارة بالعصا أحسن ناقل للرحيث توالت األمثلة ،يف الكتاب ،وغري هذا كثري .تبليغها سالة اليت يود، 

  . 1العصا إىل أصناف أخرى من اإلشارة "اجلاحظ"وجتاوز 

  :ــطّاخل-5-3

  

أقواال، "اجلاحظ"فقد ذكر  أو الكتابة أو الكتاب، ا اخلطّأم واستشهد بأقوال آخرين تبيته ن أمهي
راث األديب والثّوفائدته يف حفظ التمن  كلّ:وقالوا  ،ساننيالقلم أحد اللّ :وقد قالوا « :ياعقايف من الض

عمة يف بيان اللّعرف الن2»عمة يف بيان القلم أعرفسان كان بفضل الن.  

ولوال فضل القلم ملا وصل  ،والكاتب يفصح عن معانيه بقلمه طق يفصح عن معانيه باأللفاظ،افالن
إلينا هذا الزفا خلّخم اهلائل مملون من أفكار وأشعار وأقواله األو، ذه املزي كانوا حي ة،ولعلمهمون على ض

 ألنّ من احلفظ، إيلّ بب أحافالكت ،اكتب شعري « ":عيسى بن عمر"ـل " ةمذو الر"قال  .الكتابة
         اس،ينشدها الن مثّ ،وزافيضع يف موضعها كلمة يف  األعرايب ينسى الكلمة وقد سهر يف طلبها ليله،

  .3» ل كالما بكالمدوالكتاب ال ينسى وال يب

 ةوهو يريب على مزي، زمان مكان وكلّ فهو يقرأ يف كلّ ،ة الكتاب عند هذا احلدف مزيوال تتوقّ
ليكون اإلقبال عليه أكرب  وإخراجه يف أحسن احللل، ،وتصحيحه ،الكالم، ملا يتاح لصاحبه من فرص تنقيحه

  .4ر على جعله أبنيدصاحبه ذا يكون أق ألنّ وتأثريه أعمق،

                                                             
  .119، 114، ص ص 3ج ،لعصا، باب ااملصدر نفسه : ينظر  1

  .42 ص، 1احليوان، ج كتاب :اجلاحظ  2

  .41 ص، 1ج: املصدر نفسه  3

  .80، 79ص ص  ،1ج ،البيان والتبيني: اجلاحظ: ينظر  4
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فأسلوب  بيني دائما،يف حتقيق البيان والت حظّاالكتاب أكرب  أنّ فهم من هذا،نلكن ال جيب أن 
كتاب يصل إىل غايته  فليس كلّ ه ذلك،نحهو الذي مي ،عبري عن املعىنن أسرار ودقائق التنه مومتكّ صاحبه،

أثرييف اإلفهام والت.  

  

  :العــقـد-5-4

أمهية  وأعطاه ،نتباه إليهأراد لفت اال ،اللة على املعىنشكال آخر من أشكال الد "اجلاحظ"ويذكر        
  ."العقد"اه مس ،خرويةياة األواحل ،ييناه باجلانب الدرابطا إي ،بالغة

 "اجلاحظ"ويذكر  ،يف كتابه احلكيم  - وجلّ عز-ذكره اهللا  ،فظ واخلطّوالعقد هو احلساب دون اللّ      
أنه لوال معرفة الن1نيا ملا فهموا معناه  يف اآلخرةاس معناه يف الد.  

احليوان"يف كتاب  "العقد"عن  "اجلاحظ"ث فقد حتد"، ه مل يوللكنالالت، فلم ه األمهية اليت أوالها  باقي الد
يذكر عنه سوى أناحلساب هو الذي  ذلك أنّ حيصل به البيان، الالت اليت أحصاها،ه قسم من أقسام الد

يبين ويوضنني واألشهر، مصداقا لقوله تعاىلح لنا الس: ﴿ لَ الشعي جالذ وا،هورن رالقَماًء ويض سم 
قَدوره الس ددوا علََمعتازِلَ لنمابسالْحو 2﴾ نِين.  

فلو سأل سائل عن شيء  ،عامالت اليوميةوالت جتماعية،يف احلياة اال ىوللحساب دوره الذي ال خيف
  .3أويلبه احتمال التجتن ،نةيكون هذا اجلواب إجابة موجزة مبي، وأجابه املسؤول عن سؤاله )العدد(ما 

أو باألحرى -مل يلتفت إىل هذا "احظاجل" لكن- يف  "البيان"لتركيزه على قضية  ،ما مل يقصد هذارب
باهللا والعامل اإلنسان وعالقة يين،اجلانب الد.  

  

                                                             
  .80ص  ،1، جالبيان والتبيني: اجلاحظ: ينظر  1

  .5يونس، اآلية   2
  .ئة نص يف الداللة على عدد ال حيتمل التأويلالفظ امل ،"ئة جلدةافاجلدوا كل واحد منهما م":  قول اهللا تعاىل: مثال 3

  .131ص : وينظر. 132دراسة املعىن عند األصوليني، ص : طاهر سليمان محودة: ينظر
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5-5- صــبةالن:  

احلال" ،الالت على املعاينآخر صنف من أصناف الد" وهي األكثر ارتباطا  ،"نصبة"ى اليت تسم
العالقة بني اإلنسان واهللا عن  ىتتجلّ ،نفففي هذا الص ،أحد أعالمه "اجلاحظ" عدالذي ي ،بالفكر املعتزيل

  .طريق العامل
ماوات واألرض وذلك ظاهر يف خلق الس. واملشرية بغري اليد ،فظاطقة بغري اللّفهي احلال الن ،صبةا النأمو «

 ،اجلامد تاللة اليت يف املوافالد .وزائد وناقص ،عنظاومقيم و ،وجامد ونام صامت وناطق، ويف كلّ
كالداطق،اللة اليت يف احليوان الن فالصوالعجماء معربة من جهة الربهان اللة،امت ناطق من جهة الد.       

لفق ،سل األرض: لولذلك قال األو: ارك وغرس أشجارك وجىن من شقفإن مل جتبك حوارا ؟ مثارك أ، 
  .1» أجابتك اعتبارا

   .ى له األمرجتلّ ،ل يف ذلكومن تأم للكون خالقا، أعظم دليل على أنّ ،عة يف العاملتنوفاملخلوقات امل

قائمة على فهم  "اجلاحظ"عند  "نظرية الكالم" إىل أنّ "اينغري بند الصحمم"يذهب  انطالقا من هذا،      
الرالفهم/ البيان(ينية سالة الد( اسوتبليغها وإفهامها للن )فهاماإل /بينيالت.( فريى أنّ ،"إدريس بلمليح"ا أم 

-اإلنسان- اهللا(دة لفكر املعتزلة الثة احملدالعناصر الثّ ميكن دراستها يف ظلّ "اجلاحظ"نظرية البيان عند 
الئل ع الدعليه أن يتتب ن،فالعامل بيان واإلنسان متبي ،لأمة عالقة اإلنسان بالعامل القائمة على التخاص، )العامل

  2.ستدالل والوعي والعقلز به من القدرة على االثلة أمامه مبا متياملا

غالبا أو يف أعلى درجاته هو حكمة إهلية، جعلها اهللا  "البيان" أنّ ميكن أن نستنتج من هذه الزاوية،      
البيان ف ن أوتوا فصل اخلطاب،يف قلب خملوقاته من غري اإلنسان، باستثناء البعض مم تعاىل يف هذا العامل،

  .ستداللنه من االيسعى إليه اإلنسان مبساعدة هذه املخلوقات اليت متكّ ،ة يف هذا العاملضالّ

وجعل البيان على  « :يقول. الالتللد "احليوان"يف كتابه  "للجاحظ"إحصاء آخر  ،د هذاوما يؤكّ
 ،من نفسه املستدلّ متكينه ليل الذي ال يستدلّالد بيان وجعل ،وعقد وإشارة لفظ وخطّ :أربعة أقسام
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اللة وأودع من عجيب ر فيه إىل معرفة ما استخزن من الربهان وحشي من الدمن فكّ واقتياده كلّ
  .1»احلكمة

 ني ما يوديفاألصناف األربعة األوىل يعمل اإلنسان جاهدا على حتقيق البيان فيها، ليصل أو يستطيع تب
  .وضيحرح والتخذ نصيبا أكرب من الشفقد أ ،نف اخلامس واألخريا الصأم الكشف عنه،

وربما كان هذا األمر الدبيني،اعي إىل بعض الغموض يف شأن البيان والت مييز بينهما فيظهر الت       
حيث يظهر البيان يف األصناف  ؛ضطرابم عليهما االلكن سرعان ما خيي وحتديهما أحيانا أمرا سهال،

جوء إىل هذه إدراكه، ملا له من قدرة على اللّ على فهو الذي يعمل ،اننسا باإلجهدا خاص ،األوىل األربعة
نف ا الصأم .الالت أصلح للمقام الذي فيه وخيتارهاا من هذه الدل أييتأم األصناف لإلفصاح عن معانيه،

  .وهو العامل املساعد لإلنسان على اكتشافه وحكمة أودعت فيه، ،من أسرار وجوده فالبيان سر األخري،

 ة،بصا النأم ،هو مكتشفها وخمترعها ،تأيت يف مرتبة بعدية على اإلنسان فاألصناف األربعة األوىل،
  .فهي سابقة عليه

ه كان أكثر املالحظ عليه، أن اللة على املعىن، غري أنّهذه األصناف للد إذن كلّ "اجلاحظ"يذكر 
ا ما، على ذكرها يف كتابه، كان خاص، فأغلب ما كان من شواهد أتى فظ واخلطّهتماما بصنفي اللّا

وكان حريصا على إبراز بعض الشها تدخل الكالم يف جنس البيان، فكان روط واملقاييس اليت يرى أن
يوضح طريقة الكتابة للكاتب واألديب، ويظهر مواضع احلسن واالستجادة يف الشاته اليت عر، فيربز تقني

جاح يف أسباب الن الناص على األخذ بكلّ/ماملتكلّ ض، وكان حياملتلقي/توجب له القبول لدى املستمع
العملية التص، من اللّ/بالكالم واصلية، فاهتمالنفظ إىل التباملعاين، واملستمع واملقام راكيب واهتم.  

ال ميكن  - فظواللّ اخلطّ يتعدا دالل-الالت هذه الد إنّ «: " هيد عبد ربفوزي الس"ويف هذا يقول 
  .2» شيء البيان أدب وتعبري قبل كلّ يف البيان، إذ إنّ تعدأن 

األوفر من  الالت، وأخذمها احلظّفظ على باقي الدواللّ شهد ذا القول هنا، فلغلبة اخلطّستوأنا إذ أ
العناية، وهذا ال يعين أن نستثين باقي الدالالت من دائرة البيان حبجله عبري، أو متثية قيامه على األدب والت

  .هلما
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؟ أال تستطيع  ؟ أال يستطيع العقد اختزال الكالم الكثري عبري عن معىن صاحبهاأال تستطيع اإلشارة الت
النصبة أن تعبن خلقهار عم، ؟ وحيد، وزيادة اإلميان بقليل من الفكر واجلهدوهي قد تستطيع جذبنا إىل الت.  

عبري إذن، فكلّإذا كان البيان يؤخذ من زاوية الت الدالالت قادرة على ذلك، لكن ها يبقى نفاوت بيالت
ه أمر طبيعي، فلكلّمطروحا، وهذا ال يعيبها ألن ون أخرى، د ده بأشياء ومعانصنف طابعه اخلاص، وتفر

 أرسطوف جتماعية، فقد عرتهما ظاهرة، ملا هلما من دور يف احلياة االتبقى مزي فظ واخلطّاللّ غري أنّ
السيما إذا أخذنا جمتمع اجلاحظ بكلّ جوانبه .1»اطق املبنياإلنسان احلي الن حد «: اإلنسان فقال

  ...االجتماعية والسياسية

من دالالت، أين ظهر العامل ا رمزا كبريا، يشري إىل  "اجلاحظ"ده رصدا ملا عد -إذن-كان هذا
          ىدا فيما يسمفرتله ميبقى حق اخلطّ ، لكنفظ واخلطّوقد طال احلديث عن اللّ. موجد هلذا الكون

  .؟ إليه "اجلاحظ"، فكيف نظر )األدب(

  

  :األدب بني األخالق والكتابة -6

ستعمال ز عن االعبري، تتميغة، طريقة خمصوصة يف التستعماالت للّمن مراتب البيان، أو من بني اال
ية واصل، لكن بأبعاد فنفاهم والتتجسر ال ستعمال األديب، كونه عالمة من عالمات مدغة، هي االالعادي للّ

زةمتمي.  

ما ، حتمل معان ال نقول خمتلفة، وإن"اجلاحظ"وقد وردت لفظة أدب يف مواضع كثرية من كتاب 
متدرذجة من املعىن الذي ميكن فهمه على أنيه حتسني األخالق ويين، إىل رواية بها يف اجلانب األخالقي الد
اهد واملثلالش.  

، ل ما تبدأ به من إصالحك بينليكن أو «: ب ولدهمؤد "مدعبد الص"ـل "ة بن أيب سفيانعتب"قال  
. أعينهم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت فإنّ ،إصالحك نفسك

ه ومن ر أعفّعهم من الشرو وه، وال تتركهم منه فيهجروه، مثّمهم كتاب اهللا، وال تكرهم عليه  فيملّعلّ
ة للفهم، مع مضلّازدحام الكالم يف الس ى حيكموه، فإنّغريه حت إىلاحلديث أشرفه، وال خترجهم من علم 

م دوين، وكن هلم ساء، وددهم يب وأدبهم حمادثة النمهم سري احلكماء وأخالق األدباء، وجنوعلّ
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كلت على كفايتك، ي قد اتكل على عذري فإنتاء وال تى يعرف الدواء حتل بالدبيب الذي ال يعجكالطّ
  1.» ي إن شاء اهللابهم أزدك يف بِريوزد يف تأد

عتبة"ل ما ينطلق منه فأو "مثّهب شأن نفسهو إصالح املؤد ، جامعة  أديبيصف له طريقة يف الت
بائع الها ضرورية لإلنسان، ليصلح طبائعه الفاسدة، وحييي يف نفسه الطّألشياء يرى أنايت جتعله سوي.  

وهو وإن بدأ باجلانب . 2بديلغيري والتر نفسه وأدبه ألغراض نفعية دف إىل التسخ "اجلاحظ"ـف
يين من تعلّالدإنّ عر وهو أحد األجناس األدبية، مثّم كتاب اهللا، ال ينسى الش أديب اليت نصح طريقته يف الت

ا املؤدكبري الكيفية اليت ير، ب ريقة اليت انتهجها يف كتاباته، بل هي الطّاها مناسبة يف الكتابة، تشبه إىل حد
فحرص املؤدم على  لّكبيان من ب على تعليم الصم وقدراشيء نصيبا وافرا مع مراعاة عقوهلم، وطاقا

 ،عنهار دبري كما عبق إليها بطريقة التوتطر "اجلاحظ"الوعي والفهم، شبيه باملواضيع الكثرية اليت جال فيها 
» فمن  .حتيال لهنشاط القارئ ويسوقه إىل حظِّه باال هفدبري يف الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلّوجه الت

ومن مجهور ذلك  من شيء إىل شيء ومن باب إىل باب بعد أن ال خيرجه من ذلك الفن هذلك أن خيرج
  .3» العلم

تب أحسن وأبني عن اا كانت طريقة الكمه كلّما كان تأديبه أجنع، كانت املكافأة أكرب، كما أنوكلّ
معانيه، كان إقبال القارئ على كتابه أشد.  

مجيع أركان  « :بنه اليت مجع فيها أركان األدب بقولهال "عبد املالك بن صاحل"وقد كانت وصية 
األدب التيف كلمتني ماهية األدب وموضوعه، حسب رأي  صحتديدا علميا دقيقا، خلّ 4» فقأيت للر"دحمم 
رى أنّي، وهو "اينالصغري بن اجلاحظ"أيت عند الت" ريقة واملنهجية اليت يسلكها حتيال، أو الطّدبري وااليعين الت

األديب أو املؤدب بفضل ذكائه لبلوغ غاياته، أمطافة واللّفق فهو اللّا الرية ني واحلسن أواالهتمامات الفن
  .بجراء املؤدرها يف عمل األديب أو إواجلمالية الواجب توفّ
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عتزال، وهو األدب قائم على أصل من أصول اال بل يذهب هذا الباحث إىل أبعد من هذا، فريى أنّ
ذا شرح، تأديب اهللا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، و -وجلّ عز- لسيى اهللا عليه صلّ-د دنا حمم

  .1موسلّ

. "البيان والتبيني"كثرية اجلريان يف كتاب  -أديبعليم والتأعين الت–وقد كانت وظيفة األدب هذه 
 ر أحيانا أنّنا نتصوإن ، حىت2يستشهد به، إذا ذكر كلمة أدب شعراكرر كالما أوي "اجلاحظ"ما كان  ثريافك

هذا اجلانب من األدب قد استغرق األدب املعروف بالنثظم والنة العالقة بينهما، وهنا جييب صاحب ر، لشد
من خالل  "اجلاحظ"نية والبالغية واألدبية عند ساظريات اللّالن"اجلاحظ ومعاصريه  بأنّ «،  "بينيالبيان والت

مل يكونوا يفرقون بني األدب التها، تظهر مثرته يف يتسان وتربفس والفكر واللّعليمي ومثرته، فتثقيف الن
  .3» األدب

وما ساده من احنالل واحنراف، يف  نزع هذا املنزع لطبيعة العصر الذي عاش فيه، "اجلاحظ" ولعلّ
  .حماولة منه لإلصالح

ق إىل األدب من خالهلا إىل األدب، نتطر "اجلاحظ"وبعيدا عن اجلوانب الكالمية والفلسفية اليت نظر 
مبفهومه القاضي باإلبداع، سواء أكان ذلك اإلبداع قد أسفر عن شعر أم نثر، من جهة، والتق إىل طر

ا يف إطار دعوته إىل  "اجلاحظ" نادى يتوصلة املعايري واملقاييس الة أخرى، حلالكالم العادي من جه
حصول الفهم واإلفهام، أو البيان والتمبا هو كتابة وأدب  اخلطّ ؛نفنيبيني، أو لنقل مدى حتقيق هذين الص

قنا جمال وضي صناامع، فنكون بذلك قد خصفظ مبا هو أقوال، الغاية اليت يسعى إليها القائل والسواللّ
الدغوي، ملفوظا كان أم مكتوباعبري اللّراسة إىل حصرها يف الت. 
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7- غــويعبيــر اللّالت:  

يف سياق حديثه عن البالغة والبيان، إىل أنّ "اجلاحظ"ل توص حاجة النم، اس إىل التعبري عن حاجا
وعمزواياها د رصد هذه العملية من كلّوق .ة إىل الكالما يف ضمائرهم من معان، حيتاج بصورة ملح.  

اهرة، أن يبحث يف الظّى هلذه الظّفعلى من تصددراسته غة حمطّخذ اللّروف احملايثة هلا، ال أن يعزهلا، ويت .
م واملستمع واملقام والكالم واصلية شاملة، سادت املتكلّلعملية الكالمية أو التاب "اجلاحظ"كانت عناية  ،لذا

على ما فيه من مظاهر احلداثة واملعاصرة، فلقد " اجلاحظ"ن إليه وال تقتصر أمهية ما تفطّ «. اجلاري بينهما
بظاهرة الكالم من املالبسات، وهو  فغوية والبالغية إىل ما حير من تاريخ العلوم اللّاهتدى، يف وقت مبكّ

قف يف تراثه على نظرية متكاملة تنقر عريب ل مفكّأوهر العملي لوجود اللّالكالم، وهو املظ ر أنّدرد، غة ا
احية فيه باإلضافة إىل  ىرورة يف سياق خاص جيب أن تراعينجز بالضغوية احملضة، مجلة من العوامل اللّالن

من روابط، وال "غري اللغوية"ما يقوم بني هذه العناصر امع واملقام وظروف املقال، وكلّاألخرى كالس ،
راته البالغية ومقاييسه األسلوبية مستمدة من هذا األصل ة ومجلة تصووية العامغمبادئه اللّ بالغ إن قلنا إنّن

سانية والبالغية عنده تداخال   بب يف تداخل املعطيات اللّته، والسل يف نظرنا العمود الفقري لنظريالذي ميثّ
  .1» مضنيا أحيانا

ر عنها املتكلّفالكالم ليس قوال أو معان يعبتلك املالبسات، وتالؤمها  ا حاصل كلّمم للمستمع، وإن
  .وانصهارها يف بوتقة واحدة

ديد على اللّوهذا احلرص الشيف الفهم واإلفهام،  "اجلاحظ"دها غة والكالم، وغايتهما اليت حد
ها، سبب تارخيي عام، واآلخر إىل أسباب عديدة، أمهّ "ادي صمودمح"وتأثريمها يف املستمع، يعود يف رأي 

قافية، فهي على ما ص ووظيفته يف بنية اتمع اإلسالمي الثّالن ةل فينحدر من مكانا األومأ. ظريف خاص
ص مهما كانت قيمته يف ذاته يرتبط فالن. يبدو كانت تنحو إىل توظيفه ألغراض نفعية مجاعية أو فردية

بغرض ويسعى إىل غاية، لذلك مل تتبلور يف هذه احلضارة فكرة الفن يف إالّ للفن رةعصور متأخ .ا أم
  .2، وانتماءاته ونظرته إىل األشياء"اجلاحظ"ة فتتعلّق باحلقبة اليت عاش فيها رفية اخلاصاألسباب الظّ

                                                             
، منشورات )مشروع قراءة(، أسسه وتطوره إىل القرن السادس اهلجري التفكري البالغي عند العرب: محادي صمود  1

  .185، ص 21جملد ع م،1981اجلامعة التونسية، 

  .200، 197، ص ص املرجع نفسه: ينظر  2
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اجلاحظ"ا على هلذا، كانت الوظيفة أمرا ملح"يف  ى بعض األسباب لتحقيقها، كما كان يذهب، حتر
وصيل كما يقول علماء بليغ أو التة أدبا أو هي التيل أدب العمل، باعتبار البالغلإىل أن أدب القول س هذا
مه العمل، واإلنسان حمكوم باأللفاظ كثرية مه القول وتعلّم اإلنسان كل شيء تعلّهي تعلّ مثّ. سان اليوماللّ

  .1الدوران يف املهنة اليت ميتهنها

اجلاحظ"املصطلحات اليت تناوهلا  كان هذا إذن رصدا ألهم"ها تنتهي إىل صلب ، واليت رأينا أن
للبيان واألدب إجرائيا "اجلاحظ"ق يف الفصل املوايل، إىل توظيف املوضوع، لنتطر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

                                                             
  .11، 10، ص ص النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ: حممد الصغري بناين: ينظر  1
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  :الثالفصل الثّ
ص من املنظور اجلاحظيالن  

  ).املقبولية( القارئ / املستمع-1

  ).القصدية(الكاتب / ماملتكلّ-2

  .صالن/ نتاج اخلطابامعايري / شروط-3

  .ضوحالو - 3-1

  .مشاكلة األلفاظ للمعاين -3-2

  .ا لتحام ألفاظ البيت -3-3

  .التحام القصيدة -4- 3

  .حسن السبك/ الصياغة و التأليف -3-5

4- ةيصمظاهر أخرى مسامهة يف الن.  

  .التكرير -4-1

  .منهج الكتاب وطريقة الكتابة -4-2

  .اخلروج من شئ إىل شئ -4-3

  .مقتضيات املقام -5      
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 .من املنظور اجلاحظي النص   :                                                                              الفصل الثّالث

 

ص، سواء أكان ذلك من بشأن نظرية الن -لكما سبق أن رأينا يف الفصل األو-ارسونختلف الدا
جهة التمن مصطلحات تترادف معه حينا، وختتلف عنه حينا  ص، وما زامحهداخالت احلاصلة بني مفهوم الن

ص ذاتهآخر، أم كان ذلك يف قضية الن، من حيث التصية، وهذا عريف واخلصائص اليت تكسبه صفة الن
ظرنتيجة تباين زوايا الن .خالصة ما أفرزته األحباث  ختالف مل يكن مطلقا، حيث إنّذلك اال لكن

ه راسات، تكاد جتمع على أنّوالدناك معايري ومسات، متيص عن الالّز الننص، سمصيةيت معايري الن.  

الذي جعله البؤرة اليت تدور " البيان" موضوع  ؟ إذا علمنا أنّ على وعي ذا "اجلاحظ"فهل كان 
ق إىل ذلك، وأن يرسم أو يضع اخلطوط العريضة، اليت جتعل من كالم حوهلا أفكاره، فرض عليه أن يتطر

  .صاحبه صفة املبني؟ -بذلك -ما يكتسب صفة البيان، ويكتسب اا أو شعرما، خطبة م

      يف سياق حديثه عن البيان، وكذا حديثه عن الفصاحة  ،عن ضوابط وشروط "اجلاحظ"ث حتد
ئهل كانت تنب. ة ذلكنا هو مدى صالحيوالبالغة، وما يهم روط عن وعيه يف ضرورة وضع تلك الش
ة إذا عدنا إىل العصر الذي عاش ون ينادون ا، خاصة كان البالغيهي شروط عام؟ أم  واملقاييس للكالم

يد، ام واخلطيب للمتكلّ فيها ، وما ظهر فيه من جدل ونزاعات، كانت كلمة الفصل"اجلاحظ"فيه 
  .دن من ناصية اخلطاب اجلياملتمكّ

البيان "ة من خالل صييري النجتاه معا "اجلاحظ"للوقوف على موقف  هيصهذا ما سيحاول البحث تق
بينيوالت".  

مبا يف ذلك تلقّ-واصلية أو الكالمتشمل العملية التماملتكلّ: طرفني أساسني -صوص املكتوبةي الن /
الة، وينتهيا إىل الغاية منهما دوره البارز، وواجباته املضبوطة، لتكون مشاركتهما فع ولكلّ. يالكاتب واملتلقّ

ة من الكالماملرجو /صالن.  

العالقة بني هذه العناصر ضرورية  م واملستمع، ألنّواحلديث عن الكالم، يقودنا إىل احلديث عن املتكلّ
فذكر املتكلّ ؛يةومتعدم يفرض بالضوجوده يف حالة القارئ غري حقيقي، فهو  إن كان رورة مستمعا، حىت

نة ن، يفرض عليها طريقة معيي يف مقام معيا تتظافر، وجترأّ الثة، ال شكموجود ضمنيا، والعناصر الثّ
دةوألفاظا حمد.  
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  ):يةـاملقبول(ارئ ـالق/ معـاملست-1

  

، "اجلاحظ"الكتابة باهتمام كبري من طرف / بوصفه طرفا رئيسا يف الكالم -القارئ/ املستمع -حيظى
بقضية مطابقة الكالم للمقام وحال املستمعني البالغة، كانت تعىن ة وأنّخاص.  

اس ما حدجوك بأبصارهم وأَذنوا ث النحد «: "عبد اهللا بن مسعود"قال  :يف هذا "اجلاحظ"يقول 
  .1»، وإذا رأيت منهم فترة فأمسك]وحلظوك بأبصارهم[أمساعهم، ب لك

ف، وهو الذي يفرض عليه وقّم أوقات الكالم، وأوقات التي هو الذي يفرض على املتكلّفوضع املتلقّ
ن الفرص لبلوغ واصل مع الغري، فيجب عليه أن يتحيم دف التم يتكلّاملتكلّ إنّ لوبه، مثّكيفية الكالم وأس

  .ذلك

من مراعاة الكالم، وبذل اجلهد يف حتسينه، وإخراجه يف أحسن  -أحيانا -ومراعاة املستمع أوىل
وجاز قدر  امع ال ينشط لهه، إذا كان السالكالم ال ينبغي أن يكثر وإن كان حسنا كلّ «ـف .صورة

قليل املوعظة مع نشاط املوعوظ خري من كثري : لونم انتفاع املستمع، وقد قال األوغاية املتكلّ احتماله، ألنّ
وحصول املنفعة والفهم عنده، فاحلرص على املستمع،  .2» وافق من األمساع نبوة، ومن القلوب مالمة

قهأسباب حتقّ ري كلّم القيام به، والعمل من أجل توفم على املتكلّواجب يتحت.  

راسة عد أن كانت الدبف اوية اليت جاءت من أجل معاجلتها،، والز" صلسانيات الن"وهذه هي ميزة 
تم شكلية بالنها حويص من حيث اجلهاز القاعدي النظر موجأصبح الن ،ص من زاوية ارتباط إىل الن

  .فاعل معهص أو التتداول الن ياق، فظهرت بذلك اهتمامات بكيفيةساين بالسشكله اللّ

نقل غة من ما تقوم به اللّ: تعاملية ؛ةتعاملية وتفاعلي: داويل وظيفتانغة من املنظور التوذا، أضحى للّ
جتماعية، أي اس عالقام االم ا النيقي :ووظيفة تفاعلية .غويستعمال اللّناجح للمعلومات، أي إبراز اال

مينويها املتكلّعبري عن املقاصد اليت الت.  

                                                             
  .104ص ،1بيني،جالبيان والت :اجلاحظ  1
  .289ص  ،3ج ،)التشبيه ييف نف( ، رسالةل اجلاحظرسائ :اجلاحظ  2
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  .1جتماعياال غة وبوضعهوالوظيفتان مرتبطتان مبقاصد اإلنسان املستعمل للّ

       ذا، تكون التّال أمام املتلقاخلطاب صريي ليظهر مسامهته يف حتديد مداولية قد فسحت ا /ص، الن
الغة، فقد كان حرصها هذه القضية من طرف الب عوجلت ته للخطاب، وقدوذلك بالوقوف على نسبة قابلي

د بشأن تعريفا للهنو "اجلاحظ"شديدا، وال يقتصر هذا على البالغة العربية، فقد أورد " املطابقة "على مبدأ 
ل البالغة اجتماع آلة البالغة، وذلك أن يكون اخلطيب رابط اجلأش، ساكن أو «: يقول .البالغة يربز ذلك
وقة ويكون يف ة بكالم األمة، وال امللوك بكالم السد األمم سييكلّ فظ، الاللّ ريخظ، متحاجلوارح، قليل اللّ

يها يح، وال يصفّنقالت األلفاظ كلّ قّحدقيق، وال ينتال ق املعاين كلّف يف كل طبقة، وال يدقّصرواه فضل التق
  .2» امييصادف حكيما أو فيلسوفا عل ك حىتهذيب، وال يفعل ذلا غاية التصفية، وال يهذّالت كلّ

هذه اإلجراءات واالختيارات اليت وجبت على اخلطيب هي يف سبيل جذب املستمع والعناية به،  فكلّ
ثه مبا م إليه، فيحدر مستوى من يتكلّا، يقدإذا كان هذا اخلطيب فطنا ذكي وال جيد الكالم صداه عنده، إالّ

عقده بينه وبني  احلبل الذي يود طسينفر ن من ذلك،ه إن مل يتمكّألن األلفاظ املناسبة، ريخيفهم، ويت
  .واصلحيل اإلفهام والفهم، وينقطع التستيمستمعه، ف

نه من ناصية الكالم اجلزل، وإحاطته باملعاين واأللفاظ مفخرة له، إذا مل حيسن متكُّ م أنّاملتكلّ فال يظن
ام آخر، وجتين عليه باهلجاء قله يف مناء، وختذمقام وتكسبه املدح والثّ ها ختدمه يفاستثمارها، ألن

  .ستهجانواال

إيرادها يف  ، أم آلخرين، أو تعريفات، أو أبيات شعر، فإنّ"للجاحظ"أكانت األقوال واآلراء  وسواء
  .ح استحسانه هلا، وانسجام آرائه معهاتوض "بينيالبيان والت"كتاب 

حصول الفهم واإلفهام كما يرى  ،وغايتهمدار األمر  نة البحث، ألنّي دائم احلضور يف الكتاب مدوواملتلقّ
  .صاحبه

للبالغة ينبئ " دإبراهيم بن حمم"أورده من طرف اإلمام  عريف الذيللت "اجلاحظ"وقد كان استحسان 
  .رها بينهماعه، أو الواجب توفّتمم مبسبالعالقة اليت جتمع املتكلّ هتمامعن زيادة اال

                                                             
، دار الكتب اجلديدة املتحدة ،  1ة لغوية  تداولية، طبستراتيجيات اخلطاب، مقارا: لشهريعبد اهلادي بن ظافر ا  1

  .5ص  ،، املقدمةم2004
  .92ص  ،1، جالبيان والتبيني: اجلاحظ  2
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، وال اطقامع من سوء إفهام النؤتى السي الغة أن الالب يكفي من حظّ«: "دإبراهيم بن حمم"يقول 
ؤتى الناطق من سوء فهم الي1» امعس.  

إالّ ملن أحاط بأسباب اإلفهام من ختي ر لكثريين، وال يتمال يتيس األلفاظ، ومطابقتها  روهذا الشك
، والغاية اليت الكالمهو علّة  للمقام، وأخذ يف االعتبار حلال املستمع، حىت حيصل الفهم، بل التواصل الذي

  .     إليها كلّ من القائل والسامع يسعى

ومسألة العالقة بني القائل واملستمع معروفة، ألنية، وإن مل يقم أحدمها بدوره، فلن ها مشتركة ومتعد
مهل يتمحلسن البصريا"ـواصل، كما حدث لا الت" جل الذي تكلّوالرعو إىل ومعان تد ،ةم عنده مبواعظ مج
الراحلسن البصري"هلا، فقال  قة، فلم يرق:"» ا أن يكون بناإم 2» أو يكون بك شر.  

بل تقاسم معه  ،وحدههم املستمع بذلك مل يتة، وهوواصلير عن فشل العملية التمعب هذا، ال شك فقوله
، طريقة توصله إىل مستمعهغ مقصده بلم يستطع تبليف ،ه يعلم أن اخللل قد يكون من طرفهم ذلك، ألناملتكلّ

  .تيجةستحسان، ملا كانت تلك الناالولو اجتمع للكالم من أسباب  .كما قد يكون اخللل من املستمع

الذي يسمح ملن أراد  ،لل األوأضحى املؤه هإىل درجة أن ،عالية مبكانة" اجلاحظ"املستمع عند  حيظىو      
فإن أردت أن تتكلّ « :يقول .لخوأن يلج ميدان األدب وإصابة املعاين بالدف هذه الصنسب إىل ناعة، وت

قتك بنفسك، أو ثاك أن تدعوك رسالة، فإي فتلّرت خطبة، أو أاألدب، فقرضت قصيدة، أو حب هذا
 على العلماء يف عرض رسائل أو أشعار أعرضه ولكن ،عيهعجبك بثمرة عقلك إىل أن تنتحله وتديدعوك 

 ويستحسنه فانتحله، فإن كان بهمن يطل ج إليه، ورأيتوالعيون حتد تصغي لهفإن رأيت األمساع  أو خطب،
رمادام  -ه أن يكونفلعلّ نافك، فلم تر له طالبا، وال مستحِسل تكلّذلك يف ابتداء أمرك، ويف أوضا ي

عنه منصرفة،  ك، فإن عاودت أمثال ذلك مرارا، فوجدت األمساعواملتر عندهم حملّ أن حيلّ -ابقضي
           زهدهم ذي ال يكذبك حرصهم عليه أو واجعل رائدك ال ناعة،لوب الهية، فخذ يف غري هذه الصوالق
  :اعروقال الش .فيه

  .3» ارثَكْإِو يع مهبِ جلى يتح     هتولْخ موقَالْ رغت يثَدحالْ نَّإِ                 

                                                             
  .87ص  ،1، جالبيان والتبيني: احظاجل   1
  .29ص ، 4املصدر نفسه، ج  2
  .203ص ، 1، جاملصدر نفسه  3
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الكاتب / مكلّتد مصري املانه للكالم، وحرصه عليه، هو ما حيدواستحس ،القارئ/ ة املستمعدفاستجا
ناعة من تركهاباألخذ يف هذه الص. لكن هذه السا املستمع ليست مطلقة، فهو بدوره، لطة اليت يتمت ع

مد بواجبات جتاه املتكلّيتقي.  

عيين املستمع  إذا أنكر القائل «: "ابن أيب خالد"كاتب  "ادأيب عي"أن قول ذا الش "اجلاحظ"ويذكر       
ستماع، اال صالقول له، فإن وجده قد أخل بب الذي أجرى ذلكحديثه، وعن الس ىفليستفهمه عن منته

قصري ستماع والتاال ةولفسفه باحلديث، ونفع املؤانسة، وعرله احلديث، وإن كان الهيا عنه حرمه حسن  أمتّ
يف حق 1» ثاحملد.  

بعناية كبرية،  -بوصفه طرفا يف العملية التواصلية-  املستمع ىا من هذا القول،  حيظحوكما يبدو واض      
م ها على املتكلّكلّ ستماع، فال تلقى املسؤوليةمبا ميليه عليه الواجب من حسن االلكن إذا عمل هو أيضا 

ألنو واصل،هما شريكان يف إدراك غاية التهذا ما يرجعنا بال شك بول غرايسعند عاون إىل مبدأ الت)Paul 

Greice   (حترامالقائم على مبدأ اال.  

      ن أوردهم  فقيتمن أمثال .قضية تقاسم املسؤولية بني املتكلّم واملستمعيف  يف كتابه" اجلاحظ"كثري مم: 
"الذي قال "ادةابن مي:  

  .2عمتسي يلَا قا مذَإِ لٍوقَ لُّكُو         وا   عمتاسو لَوقَوا الْور اسا النهيأَ ياَ      

ستماع من القائل إذا مل يكن املستمع أحرص على اال « :"بن درست أيب عقيل"ده قول هذا ما يؤكّو      
  .3» ستماع منهة باالاخل على قوله بقدر اخللّقصان الدكان النو على القول مل يبلغ القائل يف منطقه،

زيادة على اجلانب  ،واصلق التحتقّو ،ب لألسباب اليت توصل إىل الفهمفهذا دليل على إدراك العر
  .التواصل/هو ما يضمن حصول الفهم ،بذل اجلهد يف احلرص عليهو فاستماع احلديث، .األخالقي

وهذا ما ملسناه يف  واحد منهما القيام بدوره، على كلّو عاون بني املتخاطبني مطلب ضروري،التو      
وكان اهتمامه بالفهم  ه،ي حقّاملتلقّ /للمستمع "جلاحظا"فقد حفظ  ".بينيالتالبيان و"كتابع كثري من مواض

 ،ما إىل املتكلّنحازيبدو م األحيان وإن كان يف بعض واصلية،ظروف العملية الت حميطا بكلّ ،اإلفهامو
                                                             

  .41ص ، 2، جالبيان والتبيني: اجلاحظ  1
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مدار األمر  ألنّ «: حيث قال. 1﴾ مهلَ نيبيل هموقَ انسلبِ اّلَإِ ولٍسر نا منلْسرا أَمو ﴿ :كتعليقه على اآلية
ما كان القلب ه كلّكما أن سان أبني كان أمحد،ما كان اللّكلّو ،مفهالتوعلى اإلفهام و ن،يبالتعلى البيان و

و كواملفهم ل ،استبانة كان أمحد أشدأنّ م عنك شريكان يف الفضل إالّاملتفه ماملفهم أفضل من املتفه، 
  .2» ماملتعلّم وكذلك املعلّو

بل  ،امعه مل يهمل السفإن، )أفضل(فضيل م بصيغة التزا إىل جهة املتكلّمتحي يبدو "اجلاحظ"إذا كان و
 لكن ،يكون املستمع لصيقا بهو إالّ ،مث عن املتكلّفال جنده يتحد .عايةه من الرمنهما حقّواحد  أعطى كلّ
ا له من كبري شأن يف حتريك العملية ، مل)ماملتفه(ي املتلقّ /ى فضل املستمعيزيد عل) املفهم( مفضل املتكلّ

ل فهو  -واصليةالتعلى عاتقه من مسؤولية حتقيق غاية الكالم من جهة  ىوملا يلق ،من جهة -أطرافهاأو
كاتب  ليس كلّو ونات ضمريه،نغه مكيبلّو م يستطيع الوصول إىل قلب سامعه،متكلّ فليس كلّ .ةثاني

  .نصه/ويطلعه على دقائق معانيه، ويرغِّبه يف اإلقبال على كتابه ،ستطيع جذب قارئهي

 "اجلاحظ"ل مح ،الكاتب إلحراز املنفعة /معلى املتكلّ رفة سبل إيراد الكالم أمرا واجباا كانت معملّو
أم يف  قول له واضح،كان ذلك يف أ سواء ه البليغ املبني،عها أنيرى فيمن تتب ،ليضع معايري ،على عاتقه هذا

  .استحسانه لكالم أو شعر أحدهم

  

  ):ةـصديـالق(بـالكات/مـاملتكلّ-2

       مي املتكلّيؤد/ احملبوصفه  ،واصليةالكاتب دورا بارزا يف العملية التالنص، /لخطابل الباثّ ك أور 
فكان لزاما على املهتمإنتاجة ني بكيفي النروف  رصد الظّ -يهة تلقّه إىل غايمنذ نشوئ -اتهص وحيثي    

  .القارئ /الكاتب يف سبيل إبالغ مقاصده إىل املستمع /م ها املتكلّات اليت يستغلّقنيالتو

وايا نة يف نقل هذه النها متضم،كون العملية كلّ م أو مقاصدهة املتكلّني د يف هذه العملية،رصأبرز ما يو من 
   .يلة بنجاح ذلكالكيفيات الكفو رقالطّو ،يإىل املتلقّ

تلزم جع على املنثور ومل تؤثر الس «:  "اشيقّمد بن الفضل بن عيسى الرعبد الص"ـقيل ل: "اجلاحظ"قال 
 ،عليك يفخال لقلّ اهدمساع الش كالمي لو كنت ال آمل فيه إالّ إنّ" :قال" ؟ الوزن نفسك القوايف وإقامة

                                                             
  .4إبراهيم، اآلية   1
  .12، 11 ، ص ص1ج والتبيني، البيان: اجلاحظ  2
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ي أريد الغائب واحلاضر،ولكن واآلذان لسماعه أنشط، ،فاحلفظ إليه أسرع ،والغابر اهنوالر وهو أحق  
وبقلّ ،قييدبالتوما تكلّ ،تفلّة التدمت به العرب من جي ا تكلّاملنثور أكثر ممفلم  ،د املوزونمت به من جي

يا رسول اهللا أرأيت " :قال فقد قيل للذي " :قالوا. "هضاع من املوزون عشر وال ،هاملنثور عشر حيفظ من
عليه   فقال رسول اهللا صلى اهللا ؟أليس مثل ذلك يطلّ ،واستهلّ وال صاح  شرب وال أكلمن ال 

ا ملالوزن  ذالـهاإلقامة  م مل يرد إالّهذا املتكلّ لو أنّ"  :مدالص ال عبدق!" سجع اجلاهلية؟كأسجع :"وسلم
  .1» "فتشادق يف الكالم حق ه عسى أن يكون أراد إبطالولكن عليه بأس،  كان

فيتجاوز بذلك  مسعه إىل الغائب،ى من حضره وهو أن يتعد ،عرمن قول الش "مدعبد الص"فقصد       
 ،ريقةة يف حسن اختيار الطّتقنيب حنكة ويتطلّ ،وحتقيق هذا القصد ،اماألي هر على مريذكره الدو زمانه،

ة حسب ه به من املزيا خصمل ،ثردون الن عر من الكالمقسم الش "مدعبد الص"فاختار  اليت تضمن ذلك،
 باقيا يف خطابه ما بل يظلّ ،ظ اخلطايبلفّحلظة التعلى م ال يقتصر املتكلّ /حضور ذات املرسل  ألنّ رأيه،

  .بقي اخلطاب

ا ا هلا مالكلطة اليت يكون املرسل إمهذه الس م على املستمع،ه يف سبيل حتقيق سلطة املتكلّهذا كلّو
  2.ه يسعى إىل إجيادها باخلطابكنلو ،مسبقا أو ال ميتلكها

عر هو استغالل الشو -مى اهللا عليه وسلّصلّ- على ما قيل لرسول اهللا "مدعبد الص"يه لنا تعليق جبلّ وأمر آخر
و ،مويهيف التو ،إحقاق الباطلو ،إبطال احلقهذا يوضح لنا الدقه القصديةحتقّ الذي ور املهم، أثري على يف الت

 ،اتقنيالتختيارات وم يف هذه االحكّالكاتب على الت /ممقدرة املتكلّو .صالن /وجيه اخلطابيف تو ،املستمع
ر يتأثّيقرأ و /مبا يسمع فتتانهال ،يطرة على قلب املستمعتساعد على بلوغ مقصده يف الس غة،اليت ختتزا اللّ

  .به

 هملا راعه من حسن منطق ،حوال كامال "ف بن قيساألحن"حيبس ، "ابعمر بن اخلطّ"هذا ما جعل و
  . 3فهة تكلّقلّو ملا رأى من رفقه،و

                                                             
  .287ص ، 1، جالبيان والتبينياجلاحظ،   1
  .223 -47 ص ص ،استراتيجيات اخلطاب: عبد اهلادي بن ظافر الشهري: ينظر  2
  .255، 254صص ، 1، جصدر السابقامل: اجلاحظ: ينظر  3
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غة ودا خطورة اللّفالعرب تعرف جيأن يكون على قدر من  ،الكاتب /مكان على املتكلّ ،هلذا سم به،ما تت
ربة واملراس والدفطّالته حبسب خماطبتو ،قارئه/معرفة املنافذ اليت ينفذ منها إىل مستمعه و ،عبرين إىل خفايا الت

  .املقامات ليبلغ غايتهن األوقات والفرص وحتيو ،مستوى عقله

رجال من  لو أنّ «ـ ف ،هذا ما نعنيه بالقصديةو عر،ف ضمن جنس الشكالم موزون يصن ليس كلّو      
وكيف يكون هذا  .ن مفعوالتم بكالم يف وزن مستفعلتكلّ كان لقد يشتري باذجنان؟ نم :الباعة صاح

  .مة املتكلّق بنيه يتعلّإن ،"اجلاحظ" يعنيهذي هذا هو القصد الو .1» عر؟مل يقصد إىل الشصاحبه شعرا و

م هو حديث عن شروط إنتاج اخلطاب،حديث عن املتكلّ و أي فما بقي  القائم عليه،ه صاحبه ومبا أن
  .صالن /سنتحدث عنها يف اخلطاب ،مق باملتكلّمن شروط تتعلّ

  

  :صـالن/ طابـاج اخلـري إنتـمعاي/  روطـش-3

شروط و صالن /قودنا حتما إىل احلديث عن الكالميس ،تهالكاتب وقصدي/  ماحلديث عن املتكلّ 
لنقل هو األداة املشتركة  ة، أوواصليهو اجلامع بني طريف العملية التمبا  اين،ل منتج الثّاألو ألنّ إنتاجه،
كها فرات اليت يفكّهو الشو ،أعماقهبا للكشف عم ،سهفّمتنالناص و/الكاتب /م فهو أداة املتكلّ؛ بينهما

  .يتفاعل معهو فيتواصل به، ،كتب له/ليفهم ما قيل  ،املتلقِّي/القارئ /املستمع

  .ه األوىل؟هذه هي غايت سيما أنّال واصل،التق هذا الفهم وكالم حيقّكلّ هل  ،لكن

بب سواء أكان السو ،مل يفهم معناهو ،اصن/أو قرأ كالما  ،أن مسعا صادف وواحد من كلّ أنّ شكال
  .يف ذلك ص له دورالن /الكالم فإنّ القارئ، /الكاتب أم يف املستمع  /ميف املتكلّ

 ،أن جيعله حسنا سلسا ،الكاتب /مملتكلّا على كان ص بالكاتب،كذا النو ،ما كان الكالم ألصق باملتكلّملّو
  .القارئ موقعا حسنا /يقع يف قلب املستمع

البيان "يف كتابه  "اجلاحظ"اليت نادى ا  ،ع املقاييس أو املعايريأتتب أن ،سأحاول يف هذا اجلزءو      
 مشاكله األلفاظ للمعاين، ،الوضوح :مثل ،هي معايري عديدةو، ق به الفهمالكالم الذي يتحقّليبين  "بينيالتو

  .ظمالنو بكحسن السياغة والص، تالحم القصيدة  ،تالحم أجزاء البيت

                                                             
  .289ص ، 1ج :البيان والتبيني: اجلاحظ  1
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 :وضوحـال-3-1

  

ه يغنيه ألن ،القارئ/ فهو أقصر طريق إىل قلب املستمع ،على جانب كبري من األمهية وضوح الكالم،       
الفهم ءأمل وعناعن الت.  

فكذلك ال ينبغي أن  ساقطا سوقيا،و فظ عاميا،كما ال ينبغي أن يكون اللّو « :أنذا الش "اجلاحظ"يقول 
الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من  فإنّ ،م بدويا أعرابياأن يكون املتكلّ إالّ ،ايحشيكون غريبا و

اس،الن كما يفهم الس1» وقيوقي رطانة الس.  

 صالن /من أجل تداولية اخلطاب حبسب حال املستمع، ،صالن /فالوضوح أمر واجب يف الكالم       
ف الكالم الذي ال يتكلّف مل يراع حاله،م إىل املستمع ولّيلتفت املتكمل هذا سيستحيل إن و فاعل معه،التو

 ىهته منألن ،هي التفاتة إىل املستمع ة للكالم بقدر ماخاصي ،فكلّالمة من التالسالوضوح و نّأل .يفهمه
  .هذا الكالم

 القارئى ر علإذا تعذّاملكتوب، ف صاه إىل النبل يتعد فوي فقط،ا بالكالم الشليس الوضوح خاصو      
واصل إىل الت ص يسعىلو كان النى وه حتألن،  نيه عن مواصلة القراءةثيس ، فإنّ ذلكفهم كثري من الكلمات

عن طريق تأويله  ،عه للوصول إىل معناهبتيتو ،ق بهفالقارئ يتعلّ -لكالم العاديل خالفا -2يف درجة ثانية
خصيالش.  

له املدح  توجبو كون مناسبة،تها سأن هو يظنو أساليب،الكاتب ألفاظا و  /ملفقد يستعمل املتك      
ما تلك  ،لكن يف احلقيقة نه من ناصية الكالم،متكّو ،وكثرته هة معجمالقارئ بقو /املستمع انبهارو

  .نصراف عنهواال ،فور منهسبب يف الن ختيارات إالّاال

                                                             
  .144، ص1، جالبيان والتبيني: اجلاحظ  1
وهذا " خاصية التركيب" واملعىن البالغي " العامي" املعىن العادي  .تراكيب الكالم العريب املبني حتمل مستويني من املعىن  2

  .96، 95 ص العقل العريب، ص بنية: عابد اجلابريحممد : ينظر: هو موضوع علم املعاين
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لولعها بالبيان  ،ل الوضوحفقد كانت العرب تفض ،"جلاحظا"ـا لليس الوضوح مطلبا خاصو      
حيث ، "يلأيب األسود الدؤ"رأي  :من ذلك ،قياسكثريا من اآلراء يف هذا امل "اجلاحظ"قد رصد و .واإلبانة
بعض ما  ؤيل يلتمسفأتى أبا األسود الد ر يف كالمه،كان غالم يقع«  :"أبو احلسن"قال  ":اجلاحظ"يقول 
فضخته و ،خافتخته فتو ى فطبخته طبخا،أخذته احلم :قال ما فعل أبوك؟" :فقال له أبو األسود ،عنده

: وتزاره؟ قال جتارهه وتشاراره ويت كانت فما فعلت امرأته ال: "فقال أبو األسود..."فتركته فرخا فضخا،
قد عرفنا رضيت وحظيت، فما ": أبو األسود"قال". طلّقها وتزوجت غريه، فرضيت وحظيت وبظيت"

يا بين كلّ كلمة اليعرفها عمك فاسترها ": و األسودأب"قال .يب مل يبلغك حرف من الغر:قال"بظيت؟ 
  .1» كما تستر السنور خرءها

غم من درجة على الر -"ؤيلأبو األسود الد"مل يفهمها و ة اليت جاءت يف كالم الفىت،بيالكلمة الغرف      
به يف سبيذي نقطاع اللعلمه حبجم اال ،فلفظ وحشي متكلّ للفىت باجتناب كلّ ةم بنصيحجعلته يتقد-علمه

عن دائرة البيان وإبعاد صاحبه واصل،الت.  

أبو "قال  ".حويأيب علقمة الن"ـما جرى ل ،من ذلك ".اجلاحظ"ا أورده مم ،املثال كثريوغري هذا       
ات بأرهف ظو اشدد قصب املالزم، :امفقال للحج ،امم فأتوه حبجهاج بأيب علقمة الدو « :"احلسن

 نّترد وال ،اأبي ال تكرهنو ،ك زامصو ،خزاو كوليكن شرط ،زعالن لعجوأسرع الوضع و املشارط،
  .2» مضى ام حمامجه يف جونته مثّفوضع احلج. ايتأ

      و الغامض من الكالم، "أيب علقمة"ي فتوخعدم حرصه على مد واصل وجسر للتالتام،فاهم مع احلج 
 هلعدم انسجام ،صية عن الكالملصفة الن نزع ،يف هذاو ،حتقيق مأربهو م قضاء حاجته،كان سببا يف عد
  .كذا عدم خماطبته مبا يقتضيه فهمهو ،فهم املستمع الذي حال دون

وأعطى املعايري  .3ستكراهوباال ،ق عليها بالغريب البغيضعلّو أمثلة أخرى، "اجلاحظ"قد أورد       
يغنيك عن  هأحسن الكالم ما كان قليلو « :يقول .واصلالتق غاية البيان ون حتقّاملقاييس اليت من شأا أو

اه من نور احلكمة على وغش  قد ألبسه من اجلاللة وجلّ وكان اهللا عز يف ظاهرة لفظه،ومعناه  كثريه،
ا من بع بعيدالطّ وكان صحيح فظ بليغا،لّالاملعىن شريفا و فإذا كان قائله،  وتقوى ،ة صاحبهحسب ني

                                                             
  .379ص، 1ج البيان والتبيني،: اجلاحظ  1
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ومىت  ربة الكرميةصنع يف القلوب صنيع الغيث يف الت ،فكلّعن التا ختالل مصونها عن االومنز ستكراه،اال
 ومنحها وفيق،أصحبها اهللا من الت فة،على هذه الص ونفذت من قائلها ريطة،لت الكلمة على هذه الشصفَ

1» ال يذهل عن فهمها معه عقول اجلهلةو ،ما ال ميتنع معه من تعظيمها صدور اجلبابرة يد،يأمن الت.  

فهو جيمع كثريا من مقاييس و صا لشروط الكالم،يبدو هذا القول حوصلة وملخحيث  ،ةصيمعايري الن
يهتم والوضوح جبانيب الكم ،ومنع تفكريه من ،زيركملا هلما من أمهية يف متكني املستمع من الت التتتش. 

ويبعد امللل عن  ،اإلطنابب صاحبه اإلسهاب وجبن ،قدر احلاجةو ذي يكون حبسبفالكالم الواضح ال
له موقعا  جدو ستكراه،ه الغموض واالنفال يكت ،كان قريبا واضحاو فظ قيس املعىن،فمىت كان اللّ .املستمع

وإن  ،ال يعقل املستمع منه شيئا ،م أحد بكالم مبهم غامضما جدوى أن يتكلّ مثّ .حسنا يف قلب مستمعه
  .م إقامتها مع املستمعاملتكلّ فذلك مدعاة لقطع العالقة اليت يوده، غاب عنه كثري ،لهعقل قلي

هو و ،كيف ال". اجلاحظ"عى اهتمام روهو ما است ى الوضوح يف كالمه،م أن يتحراملتكلّ على كان ،لذا
  .أحد ه العناية اليت ال ختفى علىوأوال ،دعا إىل األخذ بأسبابهو ،من جعل البيان كشفا ووضوحا

يف رياضة  "منيفصل املعلّ"يقول يف ،عليممبدأ من مبادئ الت "اجلاحظ"جعله  ،ة عنصر الوضوحألمهيو
مثّ... « :يبالص صهم باللّختلّو اب،خذه بتعريف حجج الكتمض،اهل القريب املأخذ إىل املعىن الغفظ الس 

ه ما كان أكرم ذلك كلّ فإنّ ه العبارة،ف واستكراكلّره التحذّو ،راحة الكفايةو ختصار،حالوة اال أذقهو
و ،امعإفهاما للسأويل وال حيوج إىل التو ،عقيبالتال فاضال و را عنه،يكون مقصورا على معناه ال مقص

  .2»فكلّمغرقا يف اإلكثار و الت د،عقّتفظ املاين ما مل يكن مستورا باللّفاختر من املع ،عليه

 ،هلفظ الواضح السلذا حيرص على اللّ ،"اجلاحظ"ة يف رأي ضرورة ملح ،مبدأ الفهم و اإلفهام ،إذن      
فظ على عكس اللّ ظر،النال حيتاج إىل إعمال الفكر و ،ه قريب من األذهانألن ،املناسب له املشاكل للمعىن،

  .فاعل معهالتذي حيول دون فهم املعىن وال ،دالغامض املعقّ

ا مغايته ألنّ ،كتوبالكالم املفوي وز بني الكالم الشيمي ال عن الوضوح،"اجلاحظ"ث إذ يتحدو
ليربز انشغاله حبصول شرط  تارة أخرى، عن األديب أو الكاتبو م تارة،ث عن املتكلّفهو يتحد. واحدة

  .نة يف الكالمالذي تضمنه شروط معي ،امع و القارئمن الس الفهم لدى كلّ

                                                             
  .83ص، 1 ، جالبيان والتبيني: احظاجل  1
  .39ص ، 3رسائل اجلاحظ، ج :اجلاحظ  2
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ما فإن كتب أو نطق، ام إذفاألديب أو املتكلّ« :ليقويث ح،"هيد عبد ربفوزي الس"هذا ما الحظهو      
و امعني أو القارئني مبا يقصد إليه من معان،يكون غرضه إخبار السبه يف قراره نفسه  أن ينقل إليهم ما حيس

 عقله،ا يف نفسه ويفصح به عم ،إىل ذلك كالم مبني تهووسيل أن يكشف هلم مستور ضمريه،و قلبه،و
  .1» ة ما ال يستطيع أحد أن ينكرهاملزيلبيان من الفضل ولكان  ،من مثّ نون ضمريه،يكشف به عن مكو

عليه أن خيتار ما بإمكانه بل يفرض  ،ه الكاتبهو الذي يوج فهمه له،و ،صي إزاء النفموقف املتلقّ
  .ق له ذلكأن حيقّ

 حيث نشعر أنّ، "ناحليوا"يف كتاب آخر "اجلاحظ"توضيحا لقول ا أو متدعي هذه اآلراء إالّما و
  ."والتبيني البيان"ره يف ليطو "احليوان"البيان كان مسيطرا عليه أو بدأه يف اهتمامه بالفهم و

     وية،امع ملا فيه الرال حيتاج الس حىت إىل إفهام معانيه، منه أحوج وليس الكتاب إىل شيء «:يقول
ه من غريب األعراب ووحشي حيطّو ،واحلشو فلةفظ إىل مقدار يرتفع به عن ألفاظ السحيتاج من اللّو

  .2»  الكالم

ليس اختياره الواضح من الكالم يعين استعمال ألفاظ و ،ق املنفعةليحقّ ريق واضح أمام الكاتب،فالطّ
فلة،الس فالتوسحيح ط هو املنهج الص.  

 مران كبريين،و سه مبدأ حيتاج إىل مترأن عن مبدأ الوضوح، "اجلاحظ"ما يلفت االنتباه يف حديث 
     مناسبتها للمعاين،و اختياراا،ن شروط الكالم بل يشمل األلفاظ وف على جانب واحد مفهو ال يتوقّ

مناسبتها للمقام ية، وبينها وبني سائر أجزاء الكالم، واأللفاظ من حيث الكم لتحامواأللفاظ من حيث اال
 .يليما سيأيت احلديث عن باقي الشروط فيو...وحال املستمعني
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  :يـعانـفاظ للمـشاكلة األلـم -3-2

 معىن، ولكن عبري، عن كلّفظ للمعىن أمر سهل، وباإلمكان التختيار اللّادو يف بداية األمر أن يب      
احلقيقة غري ذلك، فإنوفيق يف جانب االه رغم التفاضل بيننا وارداختيار، يبقى الت.  

وال بلدي، كان ه كان يف زمانه قروي وما علمت أن «: "ن أشرسمثامة ب"يف بالغة  "اجلاحظ"يقول 
ف، ما كان بلغه، كلّالمة من التة عدد احلروف، وال من سهولة املخرج مع السبلغ من حسن اإلفهام مع قلّ

إىل مسعك بأسرع من معناه إىل  همعناه يف طبقة لفظه، ومل يكن لفظوكان لفظه يف وزن إشارته، و
صاحبه، بوأ  سمح بإمكانية اإلفهام، وهذا ماف والغموض يكلّز يف موضعه، والبعد عن التفاإلجيا .1»قلبك

  .بل يف زمانه فقط، "اجلاحظ"مكانة عالية، ليس يف قلب  "مثامة بن أشرس"

      فظ، بقدر املعىن، ال يكون ق إليها، فيأيت اللّكما ال ختفى إصابته يف اختيار ألفاظه للمعاين اليت يتطر
  .2يغلم بالبعطى شرعية وصف املتكلّواصل بني املتخاطبني، وتة التق علّحقّترا عنه، فتال عليه، وال مقصفاض

ة اللّوقضيفظ واملعىن، أخذت حيزا ال خيفى حجمه يف الدق ة فيما تعلّراسات العربية، خاص-
 "اجلاحظ" دفظ، وقد عار للّون بني أنصار للمعىن وأنصقاد والبالغينقسم الناحيث  - اإلعجاز القرآينب

   .واحدا من الفريق األخري

ماحلقيقة أن املت لكناجلاحظ"ن يف أقوال ع"ل واحدا منهما، بل كثريا ما كان جيمع ، جيده ال يفض
يغنيك عن  هوأحسن الكالم ما كان قليل «: من شروط الكالم املبني، كقوله بينهما، وجيعل ذلك

امعني، بل يذهب إىل أبعد أثري يف قلوب السالت حيث فظ واملعىن منه بني اللّدليل على تسويت .3»...كثريه
  . لهفظ خادما من ذلك، فيجعل املعىن هو األصل واللّ

 سم له طبقا، وتلك احلال لهاملعىن أن يكون اال ومن علم حق«  : "ثأيب األشع: " يقول على لسان
نا، ويكون مع ذلك وال مشتركا، وال مضم ال مقصرا،، و ]وال مفضوال[وفقا، ويكون االسم له ال فاضال

ويكون لفظه موبقا،  ،حه ملواردهحه ملصادره، يف وزن تصفّل كالمه، ويكون تصفّذاكرا ملا عقد عليه أو

                                                             
  .111ص  ،1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  1
نقد الشعر من القرن الثّاين حتى القرن الثّامن تاريخ النقد األديب عند العرب، : من القائلني بذلك، إحسان عباس  2

  .87، 86 ص صم، 1993األردن، -لنشر والتوزيع، عمان، دار الشروق ل2اهلجري، ط
  .83، ص 1، جاملصدر السابق: اجلاحظ  3
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قوم مبقدار طاقتهم، واحلمل عليهم على أقدار  ومداراألمر على إفهام كلّ هول تلك املقامات معاودا،ـول
  .1» رف معه أداتها آالته، وتتصمنازهلم، وأن تواتيه

منهما بعزله عن اآلخر، وعلى حسب درجة  فظ وجهان لعملة واحدة، ال قيمة أليفاملعىن واللّ        
قان فظ واملعىن وانسجامهما حيقِّلتحام بني اللّى الكالم باإلبانة من عدمها، واالتطابقهما يكون احلكم عل

ق ختيار، ويدقّأن حيسن اال م، إالّمعىن لفظ يناسبه، وما على املتكلّ واصل والفهم بأسرع طريقة، ولكلّالت
لكلّ إنّ  «.ظرالن ه ه وحظّفظ هو حقّضربا من اللّ ،وحزم أو إضاعة معىن شريف أو وضيع، هزل أوجد

  .2» ونصيبه الذي ال ينبغي أن جياوزه أو يقصر دونه

فظ املناسب من بني األلفاظ الكثرية ينتقي اللّ أن الكاتب إالّ/ مإذن وكما سبق ذكره، ما على املتكلّ
الع كبريين يف طّاع والكاتب صاحب با/ مإذا كان املتكلّ اليت تشترك يف معىن واحد، وهذا ال حيصل إالّ

  . غة وألفاظها، وحمصال زادا ثقافيا كبريا يقرأ ويكتب يف ضوئهجمال اللّ

فظ املنتقى ى يف اللّل املتبدختيار األوة شرط االأمهي«د ظر  إىل هذا األمر، ويؤكّالن "اجلاحظ"ت لفيو
وفق الشروط احملد3» ص عامةدة، ودوره يف بالغة الن.  

إنتاجه، ليصل إىل  ةص وكيفيالن/ صرف يف الكالمالكاتب، وحنكته يف الت/ متكلّففيه تظهر مقدرة امل
غة اللّ ة وأنّور املنوط به، خاصهذا هو الد ألنّ ،فاعل معهالقارئ يف ظروف تسمح له بفهمه والت/ املستمع
ة مالحظة بدقّ تتمايز إالّال ،هاينن ألفاظا كثرية تتقارب معاتتضم 4-الترادف فيها رغم نفي- العربية 

  .فيفة بينهاالفروقات الطّ

      قارئه، باستغالله استغالال / الكاتب الوصول إىل سامعه/ مل على املتكلّوهذا جانب آخر، يسهدا، جي
ما وضعوا الكلمة بدل الكلمة اس الكتابة، وربوقد يستعمل الن «. منسجم هذا يساعد يف إنتاج نص ألنّ

وا املعزول عن واليته مصروفا، واملنهزم ا تفضيال كما مسا تنويها وإمفظ، إميريدون أن يظهر املعىن بألني اللّ

                                                             
  .93، 92 ص 1، جصدر نفسهامل: اجلاحظ  1
  .40ص  ،3رسائل اجلاحظ، ج: اجلاحظ   2
، رسالة لنيل شهادة بيئات النقّاد واملتكلّمني والفالسفةائتالف اللفظ واملعىن يف النقد العريب القدمي،  :األخضر مجعي  3

  .47صم، 1988-1987دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، 
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منحازا هعن عدو، نعم حىت ى بعضهم البخيل مقتصدمسا ومصلحا ومسي حبق ي عامل اخلراج املتعد
1» لطان مستقصياالس.  

ختيارات تكون وفق املقامات، والظّهذه اال أنّ وال شكواصل بني روف اليت جيري فيها الت
  .املتخاطبني

ختيار األلفاظ يكون فقط على األلفاظ اجلزلة الفخمة دون سواها، ا الكاتب أنّ/ موال حيسب املتكلّ
ه إن فإنفظ حبسب املعىن؛ فالفخم من اللّ واب يف كثري من املقامات، ألنّكان هذا منهجه، فقد جانب الص

سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف املعاين وأنّ«قيق منها، األلفاظ يناسب الفخم من املعاين وال يناسب الر 
وقد حيتاج إىل السما أمتع بأكثر من إمتاع اجلزل الفخيف يف بعض املواضع، وربريف خم من األلفاظ، والش

  .2» املعاين الكرمي من

اته هي اليت تفرض األلفاظ، وكذا املعاين، وال ييثح يف هذا القول، طبيعة املقام وحوكما هو واض
خيشى أن يكون بذلك اختيار السم، من قيمة املتكلّ طّستهزاء واحلخرية واالخيف من األلفاظ مدعاة للس

ق وظيفته لتتحقّ ر فينا،يؤثّ نفهم معناه ووما حاجتنا إىل كالم سوى أن  فهو املبني يف ذلك املوضع،
  .جتماعيةاال

فظ بدنا واملعىن فيجعل اللّ ؛فظ واملعىنه يطالعنا يف موضع آخر، بوصف دقيق للعالقة بني اللّإن مثّ
  .3» فظ روحفظ للمعىن بدن واملعىن للّاللّ « .روحا

ع على األمساع ا، له وقْريفظ جزال متخالحم، فلو كان اللّعلى التفظ واملعىن، مبنية العالقة بني اللّ
والقلوب، وورد يف سياق فارغا من املعىن، أو كان املعىن املعبرجتى منه، وال متعة ر عنه ساقطا، ال فائدة ت

توعكس ذلك صحيح. ذي يليق بهمنه، مل يقع يف القلوب املوقع ال ستمد، فلو كان املعىن شريفا، مبا إىل حب
النون وانصرفوا عنهه صيغ يف ألفاظ ال حتويه، استهجنه املتلقّفوس، لكن.  

وح ها بالرشبت ة على مدى سالمة اآلخر، ومالءمته له، حىتئمواحد منهما وسالمته قا فحياة كلّ
  .والبدن، والعالقة بينهما ال ختفى على أحد

                                                             
  .140ص ،  3، جاملصدر السابق: اجلاحظ  1
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فق، وهم ميدحون احلذق والر« م العرب،ضا، يف روايته لبعض كالذلك أي "اجلاحظ"د ويؤكّ
خلّوالتويقولون. املعاينات القلوب، وإىل إصابة عيون ص إىل حب :يف  أصاب اهلدف، إذا أصاب احلق

رمى : فإن قالوا. لقرطس فالن، وأصاب القرطاس، إذا كان أجود إصابة من األو: ونلويقو. اجلملة
، احملز فالن يفلّ: ومن ذلك قوهلم .ي ليس فوقه أحدة، وأصاب عني القرطاس، فهو الذرغفأصاب ال

   .1» ويصيب املفصل، ويضع اهلناء مواضع النقب

مفظ واملعىن، جعلههتمام العرب، وحرصهم على التحام اللّاة فشد خيصا صون عبارات معينة، يطلقو
  .لتئامعلى من أحرز اال

قواحد، فاحلذ ى هذا لكلّوال يتأت يان املهارة وإتفق، مبا يعنيوالرعبري ان لطائف املداخل يف الت
والصيان للوصول إىل املتلقّياغة، أمران ضروري.  

م ر املتكلّيعب شاكلها، حىتتملناسبة بني األلفاظ واملعاين، وامع، يكمن يف اإىل قلب الس -إذن-الوصول
/ ذا األمر ضروري يف إنتاج الكالموه .هتالؤما، وتعبريا عن األلفاظ األكثربعن املعىن الذي جييش خباطره، 

النص، حىت يتل الكالم على املستمع، وخيترق قلبه من قبِسق لفظه ومعناه، وتكتمل صورة بنائه ونسيجه، في
   .رة أو توعغري مشقّ

واحد  ن ضرورة التحام كلّفظ واملعىن أمر يطول احلديث فيه، وما أردناه هنا هو أن نبيوشأن اللّ
الكاتب إىل / ماء مقاصد ومكنونات املتكلّة إىل غايتها، وإلواصليللوصول بالعملية الت منهما باآلخر،

  .القارئ/ املستمع

ختيار األلفاظ للمعاين غري كاف لوحده ا عتبار يف هذا اجلانب، أنّوما جيب علينا أخذه بعني اال
املعىن، فظ ولتحام اللّا ؛حاماتلتاام وحده لتحناك أمور أخرى تساهم يف ذلك، فاالما هلبلوغ املنفعة، وإن

هذا  .القول عر واملقام إن صحص أو الشوالتحام هذا الن ،عر ككلالش/  صفظ واللفظ، التحام النالتحام اللّ
ي ا يؤدئا مميص يكون سالن/ إنتاج الكالم لكن ،قاختيار موفّجانب، ومن جانب آخر، فقد يكون االمن 

نسجام، وإخراج الكالمتحقيق االكاكة والغموض، فإىل الر /ة حيتاج إىل أكثر من ص يف أحسن صورالن
  .ختيار املعاين واأللفاظااإلصابة يف 
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  :تـيـاظ البـفـام ألـتحـال-3-3

 ، مرحلة أوىل يف سلك طريق حنو إجناحاختيار األلفاظ املشاكلة للمعىنانتقاء و جودة كان مقياس
اجلاحظ"صيحة من كان هذا مبثابة نو كلمي،الفعل الت" إىل من أراد أن يم لسانه، وقوأ مكانة بني يتبو

  .أهلهأصحاب البيان و
اجلاحظ"ف هل توقّ ،لكن" املناسبة كان خبصوص ما قاله عن املشاكلة و كلّو قطة ،عند هذه الن

  .1؟ يتجاوز ذلك كما يزعم البعضملو املعىن،فظ واللّ

مة اإلجابة عن هذا اليأيت يف مقداجلاحظ"الذي أطلقه احلكم املشهور  ال،ؤس" لتمييز جيعر د الش
سبك و ،واحدا إفراغا ه قد أفرغسهل املخارج فتعلم بذلك أن عر ما رأيته متالحم األجزاء،جود الشوأ«

  .2» هانسان كما جيري الدفهو جيري على اللّ سبكا واحدا،

ة أخرى،فيظهر هنا مر الفهم،ه قاعدة اإلفهام وامع بوصفتوجيه األنظار إىل الس ب على لذا يتوج
ها صيحة اليت ال يستثقلبانتقاء األلفاظ الف اعر يف شعره،كذا الشو الؤم يف كالمه،التالحم وي التم حتراملتكلّ

د أو موح ه كلّعر كأنالش - بذلك-رظهِفت بني ما جياورها تنافر،و اال يقع بينه يف الوقت ذاته،سان، واللّ
  .ةكلمة واحد

       البيان "أوردها يف كتاب عر،حكمه هذا، تعليقه على بعض األبيات من الشويضاف إىل رأيه و
  :"رمحاأل فخل"ذي أنشده حيث يرى يف البيت ال،"بينيالتو

       وبعقَالْ يضِرِقَ ضأَ مِوالَود لَّع3ة       كُيد لانُس  النالْ قِاطمتفِّح4ظ.  

ينها من كان ب ،ثال لبعضاعر ال يقع بعضها ممكانت ألفاظ البيت من الشو عر مستكرها،كان الشإذا  «
كان على  إذا كانت الكلمة ليس موقعها إىل جنب أختها مرضيا موافقا،و .تالّعنافر ما بني أوالد الالت
  .5» عر مؤونةسان عند إنشاد ذلك الشاللّ

                                                             
  .التفكري البالغي عند العرب: يف كتابه محادي صمود: مثال  1
  .67، البيان والتبيني ص: اجلاحظ  2
  .هات شىتجل واحد من أمر بنو: أوالد علة  3
  .67املصدر السابق، ص: اجلاحظ  4
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ف ما ال يتجاور هناك من احلرو بأنّ أوارفكما  .عراءقاد والشفقد عرفه الن ليس هذا األمر جديدا،و
ها معا يف كذلك من األلفاظ ما ال ميكن جتاوروجدوا  ،وأخرجوها من دائرة الفصاحة ،مع بعض يف كلمة

  .ناستهجها مستكركان م ،إن وقع ذلكو الكالم،

 "اجلاحظ"تعليق ومن ذلك  الكالم،ديد على تالحم أجزاء البيت وعلى حرصهم الش هذا ما يدلّو
  :ذي أنشدهال "ياحيأيب البيداء الر"على بيت 

          وشكَ رٍعبالكَ رِعفَ شِبرق بينه        لانُس دعي يضِرِقَي الْف د1يلُخ.  

نا هيئة شعر مل ل يصور "احييرال"ذي ارتكز عليه شبيه الفالت؛ على ما قلناه مثل هذا البيت ليس أدلّو      
ة خربة ا ينبئ عن قلّمم ش،قة كبعر الكبفرمتكانت األجزاء وإنما  اسكة،صورة متم لتعطيه ،تتعاضد أجزاؤه

 كبعر الكبش،« :ا قولهأمو ليس من أهله،عر وه دخيل على عامل الشأن "ياحيالر"صاحبه أو كما وصفه
عر الكبش يقع متب ما ذهب إىل أنّفإنأجزاء و وكذلك حروف الكالم، .روال متجاو ،لفغري مؤت ،قافر

فقتراها م ،عرالبيت من الشو سا،ملة تمتنافرة مستكرهةو تراها خمتلفة متباينة،و ،نة املعاطف سهلةلي، تشق 
 حىت ،سانخفيفة على اللّ ظام،سلسلة الن ،ةرطبة متواتينة واألخرى تراها سهلة ليو .هتكدسان وعلى اللّ

  .2»الكلمة بأسرها حرف واحد نّأك حىتو ،أسره كلمة واحدةالبيت ب كأنّ

ال ينبو عن ففالتحام األلفاظ مبوجب هذا الشرط ضروري، يراعيه الشاعر حتى يتسق شعره، 
  .األلسنةاألمساع، وال يثقل على 

راه جامعا ي ،ابقن يف القول السفاملتمع .معيارا أساسيا من معايري النصية االلتئام اليومقد أضحى و
تهي إىل لين ،فصاحتهسهولته و مثّ ستكراه فيه،فظ وضرورة اجتناب االث عن اللّفهو يتحد ملقاييس كثرية،

  .كذا التئام البيت بأكملهو ،التئامه مع باقي األلفاظ

ز على أمر يركّ دا،أو الكالم جي عرث عن املعايري اليت من شأا أن جتعل الشإذ يتحد "اجلاحظ"و
ق على أبيات كان كثريا ما يعلّ فصاحة الكلمة،فة إىل حديثه عن اقتران احلروف وفباإلضا م كثريا،لتحااال

  :كتعليقه على البيت ،واةأو الر عراء،أو ينقل تعليقات الش شعر،

  .3ولِهي زِسفْن فرع وحن تنثَناو      ٌءيهللا ش دمحالْا وهرضي ملَ       
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  .1» أ من بعضك ستجد بعض ألفاظه يتربفإن ،صف األخري من هذا البيتد النفتفقّ « :لحيث يقو

عر من د الشفاصال لتحديد جي -متقاربة املخارج هاألن األلفاظ، احةصمن جهة ف - فيظهر هذا التربؤ 
ضح ليت يسري،حاجته إىل وقت غري و ،عهتقطّو ،أوصال البيت يعين فك فظ من جماوره،أ اللّفأن يترب رديئه،

  ."اجلاحظ"إليه  وهذا ما يتناىف وما يدعو معناه يف قلب سامعه،

من ألفاظ و « :"اجلاحظ"قال  ."والتبيني البيان"ع كثرية من كتاب يف مواض ر هذا،◌ّ قد تكرو       
من ف .ستكراهببعض اال إالّ ،مل يستطع املنشد انشادها ،إن كانت جمموعة يف بيت شعرو العرب ألفاظ تتنافر

اعرذلك قول الش:  

            ـقَوبر حبِ بٍركَمرٍفْقَ ان       لَويقُ سرقَ برِب حقَ بٍرب2ر.  

إذا و ."اجلاحظ"الذي وقع فيه  ،البيانو ،داخل بني الفصاحةإىل الت ،هنا ستشهاد ذا البيتويرجع اال      
تكرار  ألنّ ،اإلفهامة الفهم وا يعرقل عمليمم ،أصعب استيعابه أنّ فال شك ،كان إنشاد هذا البيت صعبا

 ،تفقد التحامهاو ايل تتنافر الكلمات،بالتو ،جيعل األذن تنفر من ذلك ،اء يف كلمات البيتالرحريف القاف و
  .مقترا ،حد األلفاظمت ،قه بيتالذي حيقّ فال تبلغ من املستمع املبلغ

يتضح -نقل عنهمآخرين، أم ألشخاص  ،ة للجاحظشخصيآراء  أكانت سواء– من خالل هذه اآلراء
أنعلى عكس ما شاع حوله من آراء تفيد  اإلفهام،من أجل بلوغ غاية الفهم و ا بالتئام األلفاظ،ه كان مهتم

  .كان مقتصرا على احلروف يف األلفاظ ليس إالّ ق بالتحام األجزاء،قوله املتعلّ بأنّ

رورة التحام ال يعين بالض عر،لتئام ألفاظ البيت يف الشا أنّ ،ياقيف هذا الس إليه،نبيه ما ينبغي الت غري أنّ      
على  ال يشق، وجه الذي جيعل املعىن قريباهذا الت د،موح ظهورها يف صورة كلّو ،القصيدة بأكملها

ب واالقتران، غري يف غاية التناسحيث تظهر ألفاظها  ا،بيتا بيتا فقد تكون األبيات ملتحمة داخلي .املستمع
القارئ  /ر املستمعي إىل تعثّا يؤدمم األجزاء متنافرة،فتبدو أنّ افتقادها للمعىن الكلّي، جيعلها تفتقد االلتحام، 

  .يف إحراز الفهم

فكثري منها يعتمد على  ،يوقعنا يف موقف حرج جتاه أغلب القصائد العربية ،سليم ذا األمرالت أنّ إالّ      
ب الذي يتطلّ، صهل خترج عن دائرة الن ؟لتحامنسجام واالها تفتقد إىل االفهل هذا يعين أن. 1توحدة البي

  .؟ صيةمعيارا من معايري النلتحام عنصرا واال
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ا أم ،قد يكون فيه خروج عن زاوية البحث ،رتقودنا إىل موضوع آخ ؤال،الس هذا اإلجابة عن       
                                                                        .؟حدود التحام البيت إىل التحام القصيدة "احظاجل"هل جتاوز  :رح هنااجلدير بالطّ

  

  

  :التحــام القصيــدة-3-4

  

فهو من  ،القارئ /آخر األمر إىل املستمع )ه(ا اقتران أجزائهو ،يرجع انسجام القصيدة أو الكالم       
فق له حتقّ ،تطاع الوصول إىل املعىن أو على األقلر ذلك إذا اسيقراملتكلّ /اعرهم ما أراد الشاهم إفهامه إي.  

في سدى،األمر متروك  ال من األحوال أنّحبال يعين  ،هذا لكنعلى و ،نسجام مىت شاءي االاملتلقّ يعد
جرائية اليت تستخدم يف انطالقا من األدوات اإل ما هناك ضوابط ختضع هلا هذه العملية،إنو حسب هواه،

ياق/املقامو ،ي ومعرفتهمرورا حبال املتلقّ ص،النةعلّوصوال إىل حتقيق الغاية و ذي جتري فيه األحداث،ال الس 
  ).ةكلمي بصفة عامشروط الفعل الت( صالن /الكالم

أُفرِدت له الكالم الكثري، و يا هو ما قيل فيهاستحسانه تلقّو ،الكالم إنشاء /عرفمقياس جودة الش
إذا  ق ذلك، إالّال يتحقّو .يعمل على حتقيقهم واملتكلّ/ اعراه الش، وهو األمر الذي جيب أن يتوخاألحباث

ي فيه ما يعيقه عن الفهماملتلقّ /فلم جيد املستمع ،هالكالم كلّ /عر صلح أمر الش.  

غائبا عن  ،خيلايد من الد اعربني الشو الكالم ورديئه ، /عرد الشمييز بني جيمل يكن أمر التو
  ...فالن أشعر من فالن :كثريا ما يرد على ألسنتهمو ،ة هلذاأسواق خاصهناك فقد كانت ، العرب قدميا

ي ألن :مب ذاك ؟قالو :قال .أنا أشعر منك « :عراءلبعض الش "عمر بن جلأ"على لسان  "اجلاحظ"يروي 
  .2» همأنت تقول البيت و ابن عو  أخاه،أقول البيت و

                                                                                                                                                                                         
ميكن أن يكون البيت  ...وهو يف الشعر التراثي «: "رىب عبد القادر الرباعي"قول تيف حديثها عن النص الشعري،   1

رىب عبد القادر  .»ات ذات وحدة خاصة أو قصيدة كاملة، أو جمموعة أبيالقائم بنفسه نزوال عند مفهومهم لوحدة البيت
األردن، -، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان1طاملعىن الشعري ومجاليات التلقي يف التراث النقدي والبالغي، : الرباعي
  .131صم، 2006-هـ1427
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ح ضرورة هذا البيت كفيل بأن يوضو معه، "اجلاحظ"فاق يفصح عن ات هذا القول يف الكتاب، ودور      
دت تعدو ،ختالففهذه مسألة وقع فيها كثري من اال ،"اجلاحظ"عند  على األقلّ، التحام أبيات القصيدة

  .بشأا اآلراء

 ،على األقلّ "اجلاحظ"ذي يستحسنه هو وال عر،ر الشيفسح لنا اال لتصو ،" عمر بن جلأ"قول و
قارب بني ر التتفس، )ةحماللّ(أخيه لة بني األخ وفالص لتحام عنده،يشرح مفهوم اال ،ااز اجلاري يف قولهو

  .قترانلتحام وااله االنييع اهذا مو ،كامل بينهماالتد ووحتفصح عن التو ،البيتالبيت و

كالقول  ،هور يف الكتاب موضوع البحثكان هلا نصيبها من الظّ ،لقراناقتران أو لفظة اال كما أنّ
 .مت إذا شئت اف،يا أبا اجلح :اجقال أبو نوفل بن سامل لرؤبة بن العجو«  ."اجلاحظ"الذي رواه 

  ...لو كان لقوله قران ،ه يقولإن :قال .رأيت عقبة بن رؤبة ينشد رجزا أعجبين :قال .ك؟اوكيف ذ:قال

  :" األعرايب ابن"أنشد و

         وبات يدرس شعا الَر قلَ انَرقَ       هانَكَ د قَّنحه حفَ الًوم1» اداا ز.  

التشبيهات زات من افا ،ةصيأصبح اليوم معيارا من معايري الن ،األشعار تبلور لنا رأياهذه األقوال و
؛ فتشبيه أبيات الشعر لتحامنت هلا داللتها الواضحة على االكا ،عليها هذه األبيات نيتبواالستعارات اليت 

 -بنا قد مرو -"خلف األمحر"البيت الذي أنشده و .بصلة القرابة بني اإلخوة مثال، يفصح عن هذا التقارب
  ."ياحيأيب البيداء الر"بيت و ،"عمر بن جلأ"ال تبتعد داللته عن قول 

      ى وحتفيبدو ،اظا باأللفإن كان ذلك خمتص أنشعر كبعر و:"وكلمة شعر يف  ،ى إىل األبياته يتعد
بل تطلق كذلك على كامل القصيدة ،ال تطلق فقط على البيت..." ق بينهالكبش فر.  

 اديمح"قول  ،قترانلتحام وااليث االمن ح ،عرة للشبالبنية العام "اجلاحظ"م مذهب اهتمام يدعوما       
ودصم" ذا الشث يذكرحي ،أن: »...أن حتمله هذه  وكان البدالرمن جهة، املةؤية الش والنة صيماذج الن

من زاوية تلتحم فيها  يب مظاهر اجلمال الفنعقُّوت ة،هتمام بالبنية العامإىل اال املختارة من جهة أخرى،
ص التحاما كامال يغدووحدات الن وعية للّمبوجبه الفصل بني اخلصائص النزاتفظ واملمي ة لبنية الكالم العام

األجزاء  بتحليل إالّ إذ مل يكن من سبيل إىل إدراك خصائص الكلّ ،اصطالحا منهجيا وضرورة قاهرة
وقد نة له،املكو ر هذا اختالط املقاييسيفس فنجده جيمع يف نفس اجلزء مستلزمات داخلها،ترات وواملقر  
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مجاع إفظ عنده باللّ بل إنّ ،بها ويربط بينهايرت رس أنافظ ومستلزمات البنية حبيث يصعب على الداللّ
راساتالد هو الشهو يف هذا االو: زيادة على كونه الكلمة مفردة ،ةكل واألسلوب عاماليل دليل شتراك الد

  .1» وزيعختيار مع خصائص التره وتكامل مقاييس االتصو يف على ترابط اجلزء والكلّ

واألرجح أن  ،فظ إىل اقتران األبياتقد خرج من اقتران اللّ "بينيالتيان والب"ذا يكون صاحب        
املوجهة إليه، كاتهامه بالتحام اللّفظ فقط وميله إليه دون املعىن، إنما هو بسبب طريقة هامات تتكون اال

ينهي  ضية حىتضح رأيه بشأن قفال يتكتابته، فكثريا ما يذكر أمرا، مثّ يواصل احلديث عنه يف موضع آخر، 
  .هالقارئ الكتاب كلّ

يف  "اجلاحظ"قد أخطأ يف تفسري كالم ، "ابن رشيق القريواين" أنّ "باعيرىب عبد القادر الر"تذكر 
 :وهذا من خالل قوله  2فظ واملعىنكما حدث له مع مقولة اللّ قا بالبيت الواحد،جعله متعلّو ،لتحاماال
بيت قائما بنفسه ال  كون كلّيوأنا أستحسن أن  ،بعضه على بعضا نيعر مباس من يستحسن الشمن النو«

يف مواضع معروفة مثل احلكايات  فهو عندي تقصري إالّ ما سوى ذلك،وال إىل ما بعده و حيتاج إىل ما قبله،
  .» 3 ما يشاكلهاو

هكذا اختلفت اآلراء بشأن البنية العامابن رشيق"ـف ص،ة للن" يرى أنز بني مييه من الواجب الت
على  بعضه عربناء الش يفال يرى ضرورة و ،نة يف بنائهجنس منطية معي فلكلّ األجناس من حيث البنية،

   .ما يشاكلهاريقة جديرة باحلكاية وفهذه الطّ ،بعض

       اجلاحظ"ا أم" يرى أنّو ،أيفيخالفه الر عر أو القصيدةمن صورة التحام الش، هلاأن يرتبط آخرها بأو، 
كقيامه على وصل  ،قيامه على ذلكو ،تهال يشتالقارئ و /جيمع ذهن املستمع ،يد كلّل إىل معىن موحفتحي

 :ويف ذلك يقول .اين قبل الوصول إليهطر الثّالقارئ إمتام الش /يستطيع املستمع حىت، صدر القصيدة بعجزها
وال ضسم له فاضال وال مفكون االوي ،الك احلال له وفقتو له طبقا، مسعىن أن يكون االامل حقومن علم «
حه يكون تصفّو ل كالمه،عقد عليه أو ملا ويكون مع ذلك ذاكرا ،ناال مضمال مشتركا وو ،راال مقصو

  .4» حه ملواردهملصادره يف وزن تصفّ
                                                             

  .289التفكري البالغي عند العرب، ص:  محادي صمود  1
  .167-166املعىن الشعري ومجالية التلقي، ص ص :  رىب عبد القادر الرباعي: ينظر - 2
  .133 -132، ص ص 1العمدة يف صناعة الشعر ونقده، ج:  ابن رشيق - 3
  .93، 92ص  ، ص1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  4

Université Sétif2



129 

 

ذكره ملقاييس عديدة يف و ،"اجلاحظ"فذلك ناجم عن ترابط فكر  ،أعيد ذكر هذا القول هنا وإذ
هو اجلزئية األخرية  ،ياقالسنا يف هذا املقام وهملكن ما ي ،رتيبفيصعب الفصل والت ،دموضع أو قول واح

  .عرقة مبعيار التحام الشمن كالمه املتعلّ

بل  "اجلاحظ"ها ة سنمل يكن سن ،هله أوآخرو ه معناه،عر الذي يوافق لفظُاستحسان الش من مثل هذاو
  .خرية منه ه أو السفا خالفور ممالنو ،ه ذوقه إىل هذاة العريب توجسجيت كان

ه به إن عرض له يواصله يف املستوى الذي استهلّمن استطاع أن يطبب كالمه و ،أجود من ذلكو       
ويكون  وأنشد أبو عبيدة يف اخلطيب يطول كالمه، «: "اجلاحظ"يف هذا يذكر و عارض أثناء حديثه،

حدث عند ذلك أو  فقطع عليه كالمه، .وإن شغب شاغب ،عليه أمره بىن ل خطبته وللذيألو اركوذَ
وصل الثّ تدبري آخر،إىل حتاج فيه حدث يلاين من كالمه باألو، أجود من  هأحد كالمي نى ال يكوحت

  :فأنشد ،اآلخر

     أَ نْإِوحثُدوا شغبطِّقَـا يع ـَمظْنإِفَ   ا  هنك والٌص لـطَا قَمع ـالشغب.  

    لَوكُ ونت نساجا سددت خصاصقَبِ  ا   هطَكَ لٍومِع الشهد مازجالْ هذْع1ب .  

للحفاظ على  ،قترانلتحام واالعلى ضرورة اال تدلّ ،ساجحتفاء بلفظ النواال فوصل الكالم بعضه ببعض،
لتحام يف الاراد أ "اجلاحظ" ح أنّا يوضفهذ ،ا باخلطيبلئن كان هذا القول خاصاملعىن املراد نقله وبسطه، و

يدفعه إىل  ،فاهتمامه البالغ باملستمع والقارئ ،آخر مل ينتصر جلنس علىو ،املنثورمنه و ماملنظو الكالم، كلّ
  .أن تكون نظرته شاملة

عن  يذكرها إذا حتدث" اجلاحظ"ال يفوت البحث أن يركّز على كلمة النساج والنسج، اليت ال يفتأ و       
هذا يف " اجلاحظ"وقد ذكر  .وهذه اللّفظة هي ما قامت عليه نظرية النص الغربية. أجود الشعر والكالم

: "داود بن حريزأبو "يقول  ،غري بعيد عن هذا املعىنو .يف حديثه عن السدى والنري" احليوان"كتابه 

                                                                                                                                                                                         
   . 215، ص1ج، نفسهاملصدر 4

.215ص ،1البيان والتبيني ،ج: اجلاحظ 1   
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يون عظر يف النو ،ل البادية بغضشادق من غري أهالتو االستعانة بالغريب عجز،املعاين رفق و 1تلخيص«
اس عالنو ،يو حية هلك،اللّ مسينا اخلروج ممب 2»ل الكالم إسهابعليه أو.  

وما أوردناه من آراء  ،لتحام يف الكالماللزه ة أخرى حتيم مرتدع ،ا القولهلذ "اجلاحظ" ة استجاد إنّ
ال تطال  تهوهو وإن كانت استشهادا ن القران،الذي وقف عنده م ن احلديكان لتب ،أنأقوال ذا الشو

كتمل يلالكتابة وشروطه  /أعمدة الكالم بوصفه أحد ،لتحامد وعيه بضرورة االكالمه يؤكّ ، فإنّالقصيدة
  .واصلق التالقارئ فيتحقّ /دى املستمع لضح املعىن يتو نسج الكالم،

  

3-5-ـيالصـح/يف ـألاغة والتبكـسن الس:  

         

لذلك كان حسن . ختتلف طريقة تركيب الكالم حبسب السياق الوارد فيه، والغاية املرجوة منه       
فأن حنكم على كالم حبسن . الكالم ومقبوليته متعلّقني مبدى مناسبة الصياغة ملا يليق ا من مقتضى احلال
أسلوب، روعيت فيه العالقات صياغته، ذلك يعين أنّ تأليف مفرداته وارتباطها وترتيبها، مسبوك ومنسوج ب

القائمة بينها، وركّبت على الوجه الذي حيسن املتلقّي معه فهم الكالم بطريقة خمصوصة، يف مقام معين، ألنّ 
احلكم عليه  طّوهو حم وشكله املكتمل، ،ةهائيص يف صورته النالن /الكالم ،القارئ /ما يصل إىل املستمع 

   .امستحسان من عدمهة واالبالقابلي

الكاتب بذل اجلهد والفكر يف  /مكان على املتكلّ ،ص حتقيق املنفعةالن /ا كانت غاية الكالممـول       
 ،له إىل ايتهع جزئياته من أووالعمل على تتب ،خراجه يف أحسن صورةإو ،ة املرضيةه احللّنص /إلباس كالمه

 ف املعىن معافظ وتكلّاستكراه اللّ «ـهائية فرته النر سلبا على صوسيؤثّ، خلل يعتريه يف مرحلة ما أي ألنّ
            ام خالصة لتعاضد املعاينظالن إذ إنّ أليف،ك التتفكّظام وطراب النيكونان مدعاة للوقوع يف اض

  .3»واأللفاظ

                                                             
  . تبيني وشرح وتقريب  1
  .44، ص1املصدر السابق، ج: اجلاحظ  2
  .75، ص )رسالة دكتوراه(ائتالف اللفظ واملعىن يف النقد العريب القدمي : األخضر مجعي  3
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فاقترح  راسة،الدوأعطاها نصيبها من العناية و ،"اجلاحظ"هذا أمر من األمور اليت مل تغب عن ذهن و       
 ،من ذلك ،القارئ /لدى املستمع صالن /املقبولية للكالمجاح وق الناملقاييس  اليت رآها حتقّبعض األسباب و

ياغة وشكل الصبع يف ذلكاملنهج املت .  

حه ا وينقّبه جدوليس له أن يهذّ« :وما جيب أن تكون عليه ألفاظها ،يقول يف حديثه عن لغة الكتب
عاد  حىت وأسقط زوائده، فظ الذي قد حذف فضولهلّبال، وباللّ بلب ال ينطق إالّ قه حىتيه ويروويصفّ

 اسالن ألنّ ،وتكرارارا اد هلم إفهاما مربأن جيد إالّ م عنه،فهمل ي ،ه إن فعل ذلكفإن ،خالصا ال شوب فيه
يؤخذ عليها و أن يعكس أفهامهم ال تزيد على عادام إالّ وصارت املبسوط من الكالم، وادهم قد تعوكلّ
 ،وبلغاء األعراب خطباء األمصار،  سم لو قرأته على مجيعم ذا االسكتاب املنطق الذي و أال ترى أنّ .ا

 بعض اخلطباء ملا فهمه، ولو مسعه، ،يفِّوقد ص ،وهو عريب كتاب إقليدس كالم يدور، ويف ،ملا فهموا أكثره
وال ميكن أن يمن يريد تعليمه  مهفه، جهة األمر، ه حيتاج إىل أن يكون قد عرفألن فظ املنطقي د اللّوتعو

1» خرج من مجيع الكالمالذي است.  

ح ينقالت ألنّ ،ة يف ذلكيالوسط ذبل حيب فيه، نقيح املبالغال مييل إىل الت ،يف قوله هذا "اجلاحظ" يبدو
تنقيحها لكتب الال يفهمون  ،باخلطباء لميثّما جعله  هذاو ،خيرج صاحبه من الوضوح إىل الغموض ،الكثري

ذي يعينه على ال يغيب عن هذا األخري سياقه أو مقامه، ،الغائبر للحاضر وفالكتاب مبا هو متوفّ .داجلي
  .املعىن ةجتلي

      ياق اللّفإن عاد إىل السيستحيل ال طاقة له على فهمها، ف ،أمام عبارات ،وجد نفسه صي،غوي أو الن
مبا هي مذهبه -إىل مذهب الوسطية ،من خالل هذا "اجلاحظ"ا ، وقد دعيفقد بذلك غايتهو ،طالسم صالن

ملا فيه من  ى كذلك إالّاألدب مثال ال يسمف .نقيح املعتدلأو الت -يف االعتزال انطالقا من املنزلة بني املنزلتني
نقيح التهذيب والتو .ة األدبيدخله يف دائرو ،خيرجه من دائرة الكالم العاديالذي  ،زميالتالفرادة و

تفاء حويدعو الكاتب لال ،"اجلاحظ"هو ما حيتفي به  ص من وضوحه إىل غموضه،ما مل خيرجا الن ،ناملعتدال
  .به

 و ،مجيع املقاماتروف والظّ مل يكن يقصد ذلك القول يف كلّ "اجلاحظ" أنّ لكن ال شكين هو من ع
  .حال املستمعومبراعاة املقام 

                                                             
  .90ص  ،1كتاب احليوان، ج: اجلاحظ   1
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غوي ستعمال اللّى يف االكما تتبد ،غايتها البثّ بني داللة ،غويةاهرة اللّة توظيف الظّد بثنائيعيه مؤكّفو      
  .1ص البنائيةي كما تظهرها خصائص النغايتها اخللق الفن ،داللة أسلوبيةو ،العادي

 "اجلاحظ"ستدركه هذا ما او مراعاة حال املستمع، ،نتباهويستدعي اال ما يفرض وجوده هنا أيضا،و      
فظ د اللّمن تعو املنطق لن يفهمه إالّ د أنّأكّو ذا املقياس، خاللاإل اإلفهام، هو رفسبب تعثّ ؛يف آخر قوله

عمل مفرداته اليت يكثر  كلّلف ،"أدب القول سليل أدب العمل"هذا ما يدخلنا يف دائرة ما أمساه و، املنطقي
هلذا استعصى الكالم ، ة بهمفرداته اخلاصمصطلحاته و ،لعلوماختصاص من ا لكلّ كما أنّ فيه، اارود

  .2» ب بهأفهم عن شكله وأمكن إليه وأص كلالش نّأل «، ةح عن فهم العامب املنقّاملهذّ

والقلوب إليه  ،جتعل اآلذان إليه أنصت ،القدرة على اإلبانةو ة،حسن ختريج القول يف أحسن حلّو       
د أكّو ،اازشبيه وتفى بالتحوا ظر فيه،ترديد النو ،بريهإىل تذهيب األدب وحت "ظاجلاح"قد دعا و. أميل

يد عبد فوزي الس"يقول  .سبب إعجازهوأبدى رأيه يف نظم القرآن و ،فظ للمعىنعلى حسن اختيار اللّ
هرب": »ح يف أكثر من موضع أنّاجلاحظ يصر أنّو حو أساس يف صناعة الكالمالن أليف إذا التمل تفيه  راع

هذه املعاين النإذا كان اجلاحظ و ...قليل الغناء جاوأصبح مبهر بينها سقط الكالم، قيقةحوية والفروق الد
ة دون نظر إىل ما تنطوي عليه هذه حوية والقوالب اجلافّه مل يعين به القواعد النأليف فإنظم والتل على النوعي

وموضع اإلمتاع واملؤانسة  مدار املفاضلة، هي حوية اليت تلك املعاين النما يعينوإن ،القواعد من معان وأسرار
  .3»حوالن اها عبد القاهر اجلرجاين معايناليت مسو

ي هذه املعاينفما توخ لوقوف على الكالم ول ، إالّحويةالناحلال و ،ملعرفة مدى التحامه ظر فيه،الن
 ":ابابن عت"على لسان  "اجلاحظ"حه قول هذا ما يوض ،ريعبريقة املخصوصة من التاملستدعية لتلك الطّ

»ضيا،وجل حنويا عريكون الر وقسوحسن الكتاب ،ااما فرضي، ية اور ،حافظا للقرآن ،د احلسابجي
يعلّ هو يرضى أنو  ،عرللشولو أنّ، ني درمهام أوالدنا بست خريج للمعاين رجال كان حسن البيان حسن الت

ق دعى ليعلّار الذي يجنكال ،حوي الذي ليس عنده إمتاعالن ألنّ بألف درهم، ضر يمل ليس عنده غري ذلك
راد يف احلاالت ي انصرف وصاحب اإلمتاع :من تعليقه ذلك الباب فيقال له يفرغ مثّ اس،الن قبابا وهو أحذ

  .4»كلها
                                                             

 املتنيب واجلاحظ وابن خلدون، دط، نشر الشركة التونسية للتوزيع، دت، سدي، قراءات مع الشايبعبد السالم امل: ينظر  1
  .123ص 

  .45، ص 1، جاملصدر السابق: اجلاحظ  2
  .188املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني، ص : فوزي السيد عبد ربه  3
  .403، ص 1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  4
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دون  ،ناعةيف الص قال عربة باحلذو اإلقبال عليه،و تههي القائمة على مدى جناع ،اسة الكالم إذنسي      
لتبليغ ما نريدهجها ننتهيت ريقة أو الكيفية المكن من الطّالت.  

مني بني املتكلّ هي أساس املفاضلة )ينااملع( ياسةهذه الس ألنّ أي،ذا الر "اجلاحظ"مل ينفرد و
سبب  فيما خيص ،تالفاخمن جدال و نشأ سيما ماال ،أنال ذا الشقد جرى احلديث مطوو .اءبدواأل

  .احلكم يف شعرية شاعر على آخر منطلق ياغة كانالص سر كما أنّ إعجاز القرآن الكرمي،

 "مدياآل"ذين يقيم ين اللّكانا املبدأ ،ة املعايندقّو أليفحسن الت إىل أنّ"األخضر مجعي"حيث خلص       
  .1ص األديب عموماس معاجلته للنما تتأسو ،"ماأيب متّ"و  "البحتري"ا املوازنة اليت أجراها بني مبواسطته

 ،"دالئل اإلعجازو"أسرار البالغة ": مها ،ظم كتابني شهرينللن "جاينعبد القاهر اجلر"قد أفرد و      
حتدحوث فيهما عن معاين الن، كما اهتم "ذا، "كاكيأبو يعقوب الس وعرهف علم املعاين بأن » ع تتب
الم يف اإلفادة واص تراكيب الكخوا من االما يت ها عن اخلطأ يف ستحسان وغريه ليحترز بالوقوف عليصل

ن له فضل متييز ادرة عمراكيب الصبتراكيب الكالم الت وأعين تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال ذكره،
عند  ق منه إىل الفهموأعين خباصية التركيب ما يسب...ة وهي تراكيب البلغاء ال الصادرة عمن سواهمومعرف

كونه صادرا عن اله، لزم لركيب جاريا جمرى الالّمساع ذلك التوأعين ...ركيببليغ ال لنفس ذلك الت 
  .2» ليمةطرة السفبالفهم فهم ذوي ال

وهذا من الصعوبة . الكاتب، وخربته ومعرفته بتراكيب الكالم/تنيبء الصياغة عن حذق املنكلّم       
فيكون كالمه . كّن منه، إالّ من علم مواضع اإلجياز من اإلطالة، ومواضع اإلطالق من التقييدمبكان، فال يتم

  .خري معبر عن احلال اليت استدعته، ألنّ هذا ما يطمح إليه املتكلّم

       ذا تصبح الصروحتقيق الفائدة امل اغة ركنا من أركان إحراز املنفعة من الكالم،يبعد حسن  ،ة منهجو
   .ظمالنأليف ولتا

قيد الذي عطريق إىل الت ،خالف ذلكو ،طريق مباشر لوصول املعىن بسرعة ،أليفالتظم والن فاستقامة
   .3يستهلك املعىن

                                                             
  .120، ص يف النقد العريب القدميتالف اللفظ واملعىن ئإ: ظر خلضر مجعيين  1
  .70مفتاح العلوم، ، ص: السكاكي  2
  .271دالئل اإلعجاز، ص : اجلرجاين: ينظر  3
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 فيأيت فظ عنده،ب اللّااضطر ،"اجلاحظ"ياغة عند الصأليف وما يعترض طريقنا يف حديثنا عن الت ،لكن
صاحب القلم يعتريه  وليعلم أنّ «:"كتاب احليوان"يف  هيف مثل حديث ،اجلملليعين تتابع الكلمات و التأليف

عقابه،و ب عند ضربهما يعتري املؤد ه ابتدأفما أكثر من يعزم على مخسة أسواط، فيضرب مئة ألن رب الض
د احلرارة فزا هفأشاع في ك دمه،ا ضرب حترفلم الصواب يف اإلقالل، كون أنّفأراه الس ،باعوهو ساكن الطّ

فما أكثر من يبتدئ الكتاب وهو يريد  ،وكذلك صاحب القلم .أي يف اإلكثارالر فأراه الغضب أنّ ،غضبه
   .1» هو مع اإلكثار أبعدواحلفظ مع اإلقالل أمكن و ،مقدار سطرين فيكتب عشرة

ة أو متتالية ينة لسانلتشكيل عي ،مات بعضها إىل بعضلكأو مجع ال ،الكتابة أليف هنا إالّتفال يعين ال      
ذا فتر إالد على أنّو « .فترأليف ترتيب األوراق يف الدفيكون الت ،ينتقل هذا املعىن إىل معىن آخر مثّ ،ةيلمج

 هق ورقإذا تفرو ،هق ورقة تفرنال جومل يكن دونه وقاية و ،طهبمت رخترشداده و لّحنزامته واحانقطعت 
  .2» تان أمجعفّالدما ضاع أكثره وربو ،امتنع تأليفهوعسر نظمه و ،مجعه دتاش

      لكن التاجلاحظ" بهكان يقصد  ،صنيأليف يف هذين الن" التيلأليف يف صورته البسيطة أو معناه األو، 
  .ذين هلما نصيبهما املعروف يف جودة الكالماللّ ،بكالسظم ول إىل مفهوم النسرعان ما يتحو مثّ

ومن املنثور  ،األرجازللعرب أصناف البالغة من القصيد وعينا إذا اد - ك اهللاأبقا - حننو « :يقول اجلاحظ
 ة الكرمية،اجيبذلك هلم شاهد صادق من الد فمعنا العلم أنّ ،ما ال يزدوجوج ومن املزدو األسجاع،و
يقول ال أرفعهم يف البيان أن و ،اس اليوميستطيع أشعر النذي ال ال ،حتالنبك والسو ،ونق العجيبالرو

  .3» بذ القليلالنو يف اليسري، مثل ذلك إالّ

      يف هو املطلوب فعال يف الكالم أو  ،أليففهذا التص،الن ألنه الضاملعاين،ره من األلفاظ وابط ملا نتخي 
ز مياملت "اجلاحظ"عن إدراك  ينبئ ،القول ذاو .نقل ا ما خيتلج يف صدورنا إىل غرينانيت اهليئة الورة والصو

ظم معىن النو .وعن كلّبناء ل وفق حت تتشكّالنبك والسيباجة والدو ،فكرة نظم القرآنو. لبناء الكالم
ريقة أو يحمل داللة الطّل يضيق مثّ ،نص ا يف إطار شامل لبنية أيمامشاوبك السأليف والتويترادف 

  .4األسلوب يف نوع أديب ما

                                                             

  .89 -88 ص ص، 1، جاحليوانكتاب : اجلاحظ  1
  .88جمموع رسائل اجلاحظ، ص  :طه احلاجري  2
  .29 ، ص3البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  3
  . 72ائتالف اللّفظ واملعىن يف النقد العريب القدمي، ص: األخضر مجعي:  ينظر - 4
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      جلاحظا" أنّ ك،فما ال يدخله الش" أليف وكان يعين بالتبكالس، بعده، "اجلرجاين"ظم الذي عناه الن 
ه ظم الذي يعتقد أنالن ،هقبل ذلك كلّو ،صالن /كيب الذي كان مقياسا جلودة الكالمالتربك وة السصحو

  ".نظم القرآن" أفرد له كتابا مساه

ي أحد كان، وقد ارتأى أن ى ألال يتأت ،"احظاجل"ين به الذي ع ،أليفالتظم والنبك وة السصحو      
ث عن فتحد منه، رجوةلتحقيق الغاية امل ،اسة الكالمسي :األجدر أن تكون هيو يضيف بعض الظّواهر،

آخر واخلروج من شيء إىل شيء منهج الكتابةو ،كريرالت. 
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  :يةـصة  يف النـامهـرى مسـر أخـظاهـم-4

  

سه ما كان حتسالم، فكلّنه من ناصية الكسه، ومتكّمبدى حنكته ومتر ،زالكاتب ويتمي/ مينفرد املتكلّ
القارئ شديدا، وكان إطالعه على أسباب حتقيق ذلك واسعا، / ه لدى املستمعنص/ قابلية كالمهواهتمامه ب

  .زميد والتفراألوفر يف الت كان له احلظّ

ا جيعلها تغيب عن كثري مم-تها ، وهي على بساطتها ودقّستراتيجياتأو اال وشاتتقنيات مبثابة الرفهناك ت
  .صيةص وومسه بالنالن/  الكالمور البارز يف رسم معاملهلا الد -بنيالكات/ منيمن املتكلّ

  

4-1-رـكريـالت:  

ظاهرها بسيطة، لكن إذا دخل و يفبدتة بدأ به، قضينل ما أوت حيطبيقز الت، عوبة كانت من الص
هذه الظّاهرة ، يكون ورودها فيها ال معىن له هلا مواقف وأحواال تستدعيها، ومواقف وأحواال كان، ألنّمب

ص وتشكيلهكريرهي التعبري، أو تقنية تساهم يف بناء فضاء النمبا هو لون من ألوان الت ،.  

داللة  «: بأنه" بن األثريا"حيث يعرفه . والتكرير عند البالغيني، ال خيتلف عما هو شائع يف االستعمال
   .1» اللّفظ على املعىن مردداً 

ا انصرف حيث تسمع كالمه، فلم م، وجارية لهاك يوما يتكلّموجعل ابن الس « :"اجلاحظ"قال 
ى يفهمه من ه حتدأرد: قال. ك تكثر تردادهما أحسنه، لوال أن: كيف مسعت كالمي؟ قالت: إليها قال هلا

  .2»ه من فهمهىل أن يفهمه من مل يفهمه قد ملّإ: قالت .مل يفهمه

      هذا احلوار، يبين لنا ظاهرة التناءموجبة للحمد والثّ ؛ين يف يد صاحبهاكرير، إذ هي سالح ذو حد، 
  .إذا احنرفت عن ذلك ،أم واملللسها يف مكاا املناسب، ومدعاة للإذا استغلّ

                                                             
أمحد احلوثي وبدوي طبانة، : املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، قدمه وحققه وعلق عليه:  ابن األثري، ضياء الدين - 1

  .146، ص2دط، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، د ت، ج
  .104، ص1ان والتبيني، جالبي:  اجلاحظ - 2
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فالسنيعماة حال املستفة إىل عدم مراعاك هذا، مل حيسن استغالهلا، باإلضام، كالمه دون أن ر فجعل يكر
  .الفهم، وهذا ما مل يفت جاريته عني متفاوتوماملست ينتبه إىل أنّ

د رد وجلّ وقد رأينا اهللا عز « .اهرةمربزا موقفه من هذه الظّ ،على هذا القول "اجلاحظ"ق يعلّ مثّ       
براهيم ولوط، وعاد ومثودوهارون وشعيب، وإ د،ة موسى وهوذكر قص .وكذلك ذكر اجلناار وأمورة والن 

وأكثرهم ه خاطب مجيع األمم من العرب وأصناف العجمكثرية، ألن ،غافل، أو معاند مشغول الفكر  غيب
  .1»ساهي القلب

       الكالم قابال  كرير له مواضعه ودواعيه اليت تفرضه، وجتعله واجبا يف الكالم، وليس كلّفالتكرير للت
. سالة اإلسالمية العامليةضرورة تفرضها طبيعة الر ،وتكرير بعض األحداث يف القرآن. املواضع يف كلّ

  .ويبين كيفيته كريرب التوطبيعة املخاطبني هو ما يتطلّ ،فاختالف األسباب

  

  :ةـة الكتابـريقـج الكتاب وطـمنه-4-2

على  فعركاتب إىل آخر، والدليل على ذلك، الت منهج الكتابة خيتلف من ال خيتلف اثنان على أنّ 
من  "اجلاحظ"هذه القضية أيضا يراها  .طريقة كتابة صاحبهابعض األساليب من غريها، لتعودنا على 
ب أن يستويل ستطاع الكاتااء، وعند القر اغةسإذا كانت مستدواعي اإلقبال على الكتاب واستحسانه، 

فهو  .يعطي منوذجا ملنهج كتابة الكتاب أو ،أن يقترح بعض املقاييس إالّ "اجلاحظ" ىبعلى قلب قارئه، فيأ
ال أن يبدأ باألوضح فاألوضح، واألقرب سة يف تعليم اجلهيادبري يف وضع الكتاب والسالت « يرى أنّ

فاألقرب، وباألصول قبل الفروع حتى يكون آخر الكتاب آلخر القياس، وآخر الكالم ال يأرشدك  - مفه
منا األصول، صارت أواخر بنا األمور، وقدعلى ترتيب األمور، وتقدمي األصول، فإذا رت م إالّتوهوال ي - اهللا

  .2» الفهم كأوائلها، ودقيقها كجليلهااملعاين يف 

وترتيبنا هلذه األولويات سليما،  نالّما كان انتقاؤفطريقة الكتابة، تستلزم ترتيب األولويات، وك 
ة من الكتاب لتحام واردا، وحتقيق الغاية املرجوا يف حتقيق االنة، كان جناحبدأناه مستمر وكانت مواصلتنا ملا

 م أن ينتقي من كالمه ما هو مناسب للبداية، فيضعه يف مستهلّلذلك، وجب على املتكلّ .أمرا سهال
  .كالمه، وما كان جديرا باخللوص إليه، تركه إىل حني إائه الكالم

                                                             
  .105ص ، 1، جالبيان والتبيني:  اجلاحظ -  1
  .291، ص 3ج ،)فصل خلق القرآن( اجلاحظ رسائل: اجلاحظ -  2

Université Sétif2



138 

 

تح ترز يف أشعاره، ومفتاعر أن حيينبغي للش «، فـ " ابن طباطبا العلوي"ما دعا إليه  ،وهذا أيضا       
أقواله مما يستتطي1» فى من الكالم واملخاطباتجر به، وي.  

       ه الالّجيب أن نعطيه حقّ ،تح الكالمتفما، وعلى ة إذا علمنا أنّزم، خاص البداية ومدى عنايتنا 
  .هيلإغاء صفيواصل اإل ،نا عند املستمعستحسن يكون مألل الكالم وابة، هي ما ختحسب درجتها يف اإلص

 "احليوان"ـك ،ى يف بعض كتبه األخرى، وحت"تبينييان والبال"يف كتاب  "اجلاحظ"ع ملا كتبه تتبوامل
يقات، ومجل أو يف أقوال ومواضع أخرى بأدعية وتعل، ه غالبا ما يفتح كالمه أو أبوابه، جيد"سائل رال"و

ا لن دأح  هذه طريقة القدماء يف الكتابة، فإنّ: يلفت ا انتباه القارئ إىل شيء ما، وإن قال قائل ،اعتراضية
البيان " على كتاب  ،العي على األقلّطّا أنّ إالّ -ما كتب الع على كلّطّعي االي ال أدمع أن- ينكر ذلك

مات هذه املقد ا، ألنّوعيا تام "اجلاحظ"لكتابة، يعيه يف امميزا  اج ويوضح يثبت ذلك "نيتبيوال
عليقات، مثلوالت " :هرناهذا الباب أخ إىل  هعلى تنبيه حلرصاهتمام بالقارئ، والتعكس ا ،"دبريلبعض الت 

األهم فاملهمليبقى القارئ يف جو ، ا فيه، وال ينقطع عن قراءتهالكتاب، فال يغفل عم.  

بتداء، لون بتفضيل جودة االاس موكّالن «  :"يبةشبيب بن ش "أن قولذا الش "ظاجلاح"ويذكر        
جودة القافية وإن كانت كلمة  ل بتفضيل جودة القطع، ومبدح صاحبه، وحظّموكّومبدح صاحبه، وأنا 

إحكام م لك فيه من اإلطالة، فقد فإن ابتليت مبقام البد: قال شبيب مثّ. سائر البيت ع من حظّأرفواحدة، 
البلوغ يف طلب السالمة من اخلطل، قبل التقدجويدم يف إحكام البلوغ يف شرف الت .اك أن تعدل وإي

2» من كثري غري شاف خريقليال كافيا  المة شيئا، فإنّبالس.  

مبا ينبغي أن يكون يف  ىأدر طريقة خمصوصة يف الكالم، لكن ليس الكلّه ل م، والكلّيتكلّ ◌ّ فالكل
من علم ذلك، فقد سلك  ها أليق بالوقوف عندها، وكلّهتمام، وأياألمور جديرة باال وأي ،لستهالاال

جاح، ودنا من البيانسبيل الن. معرفة املقام وإعطائه حقّ ،ريق إىل ذلكل الطّوأومستمعيه ه، وحق.  

      ملبني، نلمس دعائم الكالم ا "اجلاحظ"اليت جعلها  ،روطوحنن إذ نستعرض هذه املقاييس أو الش
ائد بالقارئ اهتمامه الز/ إالّ ،يذكر تلك املقاييس املستمع، فهو ال ينفك تهويشري أو يوحي إىل قابلي 

  .واستحسانه هلا

                                                             
  .144، 143 عيار الشعر، ص ص: ابن طباطبا  1
  .112ص  ،1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  2
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      وليس ينبغي لكتب اآلداب  « :حيث يقول ،قوله يف موضع آخر من كتبه ،م ذلكوما يدع
اوالرياضيات أن حيمل أصحا على اجلد لى العقل احملضرف، وعالصوعلى احلق ، وعلى ا املرعبة ملعاين الص

  .1» ، وتستفرغ اهودفوسالن دكاليت تست

 .ث امللل عنه ويستميلهعيب ،هتمام بالقارئ، وإجياد طريقة أو ج يف الكتابةفهذه دعوة صرحية إىل اال      
  ."حظاجلا"الث يف طريقة الكتابة لدى وهذا ما ينقلنا إىل املظهر الثّ

  

  :يءـيء إىل شـن شـروج مـخلا-4-3

        يتاجلاحظ"إليها  يت يسعىالغاية ال أنّ ،ا سبقضح لنا مم" بيني، وهذا هي الفهم واإلفهام، والبيان والت
اخلروج من شيء إىل : ولتحقيق هذا، تسخر تقنيات كثرية، منها .القارئ/ هتمامه باملستمعامن منطلق 

وأما اخلروج فهو عندهم شبيه باالستطراد، وليس به؛ ألنّ  «: فيقول " ق القريواينابن رشي"شيء، ويعرفه 
  .2»اخلروج إنما أن خترج من نسيب إىل مدح، أو غريه بلطف و حتيل، مثّ تتمادى فيما خرجت إليه

       هج الذي ينتهجه يف الكالمفمن أحسن اختيار الن /الناجلهد ر كثريا من ى له أن يوفّص، فقد تسن
جند  -ة وطريقة الكتابةباإلضافة إىل ما قيل يف كيفي- هجالقارئ، وهذا الن/ والوقت يف بلوغ قلب املستمع

 ولكن «: يقول .هتقا يف كتابحه نظريا، بل جنده مطبيسترسل ويضيف شيئا آخر، وهو ال يوض "اجلاحظ"
 امع من شيء، إىل شيء مل ومىت مل خيرج الس .وادرر جمرى النجتر، ومل تسها أمثاال مل القصيدة إذا كانت كلّ
  .3» يكن لذلك عنده موقع

ها على ما يكون من أسباب استهجاا، ألن -غالبا-ع تالحم القصيدة موضوعها الواحد، بل ذلك صني فال
  .، وكذلك ال يعقل أن تكون كلّ القصائد على شاكلة واحدةوترية واحدة، ونفس واحد

املوقع  ، ومتوقعهاع هذه األبيات على قصائدتوز بذاته، لكن بيت فيها مستقلّ فقصيدة احلكمة مثال، كلّ
  .4دا، ملتحم األجزاء، سلس النظامموح حييل القصيدة كالّ ا،بغريه هاوارتباط ،املناسب

                                                             
  .153، ص 3رسائل اجلاحظ، ج: اجلاحظ  1
  .372، ص1يف صناعة الشعر ونقده، ج العمدة: ابن رشيق - 2
  .206، ص 1البيان والتبيني، ج: اجلاحظ  3
  .77 -66 ص إتالف اللفظ واملعىن عند العرب، ص: خلضر مجعي: ينظر  4
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وهذا ال شك، ر لنا التحام  القصيدة العربية القدميةما يفس، ج بنائها، وقيامها على وحدعلى الر ة غم من
  .البيت

:  يف موضع آخر، بشأن اخلروج عن حسن اخلروج والتنقّل بني أغراض أو مواضيع الكتاب، ويقول
» من ف .حتيال لهه باالحظّفه نشاط القارئ له، ويسوقه إىل دبري يف الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلّوجه الت

ومن مجهور ذلك  ،ن ذلك الفنذلك أن خيرجه من شيء إىل شيء، ومن باب إىل باب، بعد أن ال خيرجه م
وكانت هذه  .ف أن جيد شيئا يدفع به ذلك عن القارئللمؤلّ ث امللل، وال بدول يورفالطّ .1» العلم
  .اعا جليعت فيه املوضوعات تنوتنو "ينيبتالبيان وال"، فكتاب "اجلاحظ"ريقة معتمدة يف كتابة الطّ

قة ص لألمور املتعلّه خمصم أني جيعل القارئ يتوهغم من عنوانه الذ، على الر"كتاب احليوان"و 
باحليوان، فإنق إىل كثري من مواضيع البياننا جنده يتطر .يت جند فيها شبيه هذا عة الوكذا رسائله املتنو

ما أخرجك من شيء إىل شيء وأورد عليك علت فداك، إنج«  :دويرربيع والتيقول يف فصل الت .القول
ما ت فوائده، وإنويل، وإن كثرت حماسنه ومجقال الطّثاس ماللة الكثري، واستشأن الن ألنّالباب بعد الباب 

أردت أن يكون استطرافك لآليت قبل أن ينقضي استطرافك للماضي، وألنعا، وله يء متوقّك مىت كنت للش
  .2» ممكر مأمول م وكلّمنتظر معظّ منتظرا كان أحظى ملا يرد عليك، وأشهى ملا يهدى إليك، وكلّ

 ،واعيررات والداملب يت ينتهجها يف الكتابة، فيذكرلطّريقة البا، واعيا متام الوعي هنا" اجلاحظ"فيبدو         
اليت جتعله يكرما يكون قد بدأ احلديث فيه بعد-أو خيرج من شيء ،على باب ار بابر القول مثال، أو يؤخ

ن فة ليس مصواله مدروسة، وورودها على هذه الحسب أقهذه األمور، هي  كلّ. إىل شيء آخر -ههنومل ي
دفة أو الفوضىقبيل الص.  

عر املعرب، ني على الشحويكه باخلروج من شيء إىل آخر، هو ما جعله يستنكر إقبال النمتس ولعلّ        
ةاورو األشعار على الغريب والصعرعب من الش.» ومل أر غاية النومل أر  .ه إعرابشعر في كلّ ني إالّحوي

ستخراجشعر فيه غريب أو معىن صعب حيتاج إىل اال كلّ اة األشعار إالّغاية رو. اة األخبار ومل أر غاية رو
على األلفاظ  اليقفون إالّ - فقد طالت مشاهديت هلم-تهم ورأيت عام .اهد واملثلشعر فيه الش كلّ إالّ
للعلماء  ابا مثّيعولوال أن أكون  ...هلةة، واملخارج السذبعة، واملعاين املنتخبة، وعلى األلفاظ الريخاملت

                                                             
  .366، ص 3البيان والتبيني ج: اجلاحظ  1
  .104 - 103 ص ، ص3رسائل اجلاحظ، ج: اجلاحظ  2

Université Sétif2



141 

 

خاصلك يف هذا الكتاب بعض ما مسعت من أيب عبيدة، ومن هو أبعد يف ومهك من أيب  رتة، لصو
  .1»عبيدة

      واحد من املذكورين يف القول من ق باختصاص كلّما هو متعلّ دقيق واحلرص على إحراز كلّفالت :
 "اجلاحظ"أشعار وأخبار، وعدم اخلروج إىل شيء آخر يدفع امللل، وجيلب اإلمتاع، جعل  يةاوور حنوي

  .ريقةحييد عن هذه الطّ

ه كان هامات اخلاطئة، أنتاال "اجلاحظ"هم ال نت د عليه يف هذا املوضع، حىتلكن، ما جيب أن نؤكّ       
ختصاص حكم اال سياستها كما ورد عنده، ألنّالكتابة، أو آلتها و يقصد باخلروج من شيء إىل آخر طريقةَ

  .عن العلوم األخرى أن خيدم ذلك العلم، فيجعله مستقالّ هما من شأن يفرض احلديث واإلحاطة بكلّ

علي بن أيب "مثل ذلك األمر، وهو من استحسن قول  هقد غاب عن "اجلاحظ"ال نعتقد أن  ،وهلذا       
/ مى حييط املتكلّا بسياسة الكالم والكتابة، حتكان مهتم بل .2»ما حيسن ئامر قيمة كلّ« : "طالب

  ."ليع"ويرتقي إىل حتقيق مقولة  ،الكاتب ا

ورة ى الصفظ حتوعنايته بالكالم عناية شاملة، من اختيار اللّ "اجلاحظ"هتمام اهكذا، إذن كان 
النة للكالمهائي /صالن.  

املخرجة للقول وفق معايري البالغة، الذي  ،ةليياغة اجلملصكه يف ضبط خصائص اده حتروهذا ما يؤكّ       
ياق ة للوحدات يف السامحمة الضلّلاإىل فهم  ، مرورا بعالئقها باملعىنفظة يف مستواها اإلفرادييطال اللّ
  .3سجأليف والنظم أو حسن التفيما أمساه بالن ،الواحد

لذلك،  "اجلاحظ"أفرده  الكتاب ا، إذ إنّ، بل كان منطقيامل والبالغ ليس غريباهتمام الشوهذا اال       
زاعما أنفئة على  ه يردا، ال الكالم جيب أن يكون مبين اعنني يف بيان العرب، وإذ يرى أنّعوبية الطّالش

ورة واملعىن لدى املستمع، وجد نفسه جمربا على تعليم ر سلبا على وضوح الصبيانه، أو يؤثّب يعتريه ما خيلّ
  .م أسباب ذلكتكلّامل

 ،ن، ومدى جناعتهاروط، كانت تسري وفق منهج معيهذه املقاييس والش كلّ وجيدر بنا أن نذكر بأنّ       
مقام مقال لكلّ" ياق أو املقام، على غرار مقولة العرب، كانت مرتبطة مبدى مناسبتها للس."  
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  :امـقـضيات املـقتـم -5   

  

ومقتضيات املقام، جتمع بني قضايا املستمع لفهم  ،ميكلّفعل التعناصر ال ذكرنا فيما سبق، أنّ 
يفرضه  ،ص وأسلوبه ومستواهالن/ اخلطاب/ وأن طريقة الكالم .م لتبليغهاخلطاب، وقضايا املتكلّ

ياق الذي استدعى الس/ يكتب، وبني املقام /كون املطابقة بني ما يقال تأن  بدالسياق واحلال، فال/املقام
قتضى ملمطابقة الكالم "ها ني للبالغة، بأننا جنده عمود تعريف البالغي، فإناجديدذا األمر ليس وه .ذلك

  ."احلال مع فصاحته

اق احلديث ث عن املقام منعزال، فهو يورده يف سي، ولئن مل جنده يتحد"اجلاحظ"ومل خيف هذا عن         
ه ال يوجد كالم ديدة بني هذه العناصر، ألنة والشيبيعلطّللعالقة ا ام، واملستمع، نظراملتكلّعن جودة الكالم، 

يب أفهم، يب عن الصالص « :وقد قالوا .م مراعاة ذلكعلى املتكلّو. ، ومقام استدعاهوله صاحب ومتلق إالّ
اس أبلغ الن أال ترى أنّ .ل، واألمحق واألمحق، والغيب والغيب واملرأة واملرأةفل والغافوبه أشكل، وكذلك الغا

ى حكاية مقادير ا لتوخفال أو ناغى صبيطـة، لو ناطق هم فطنة، وأبعدهم رويلسانا وأجودهم بيانا وأدقّ
عقول الصبيان، والشا من أن ينصرف عن كلّبه ملخارج كالمهم، وكان ال جيد بد له اهللا به باملعرفة ما فض

ريفة واأللفاظ الكرمية، وكذلك تكون املشاكلة بني املالشفقنيت1» ناعات يف الص.  

 ،ر حالهق مأربه، ويستويل على قلب مستمعه، كان من الواجب عليه أن يقدم أن حيقّإذا أراد املتكلّ 
  .ه أحسن استغاللا، ويستغلّمواملقام الذي جيمعه

يانه بالغته وب بليغ املبني الذي ال جياريه أحد، علم أنّب أن تكون حبسب عقوهلم، وهذا الاس جيفمخاطبة الن
م ريقة اليت يتكلّاإلبانة يف ذلك املقام، هي حمادثته مبا يعقل، وحسب الطّ لن جيدياه نفعا مع صيب، ورأى أنّ

ا، ممّقوله، فأصحاب  "اجلاحظ"وهذا ما ختم به  ،شاكلنيتبني امل البيان ال حيدث وال يتحقق، إالّ ا يربز أن
وأرى  « :يقول اجلاحظ .يل العمللنا، كان القول سومن هيفهمون عن بعضهم البعض،  ،ناعة الواحدةالص
ذلك أفهم هلم  اص أهل الكالم، فإنّمني ما دمت خائضا يف صياغة الكالم، مع خولفظ بألفاظ املتكلّأ أن
عنملؤو ي، وأخفة ألفاظ قد حصلت ألهلها بعد امتحان سواها، فلم تلزق صناع ، وبكلّنتهم علي

  .2» ناعاتا وبني تلك الصاكال بينهبعد أن كانت مش بصناعتهم إالّ
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بانة، وخمالفة ذلك، جتلب وران يف صناعة ما، هي ما يوجب لصاحبها اإلاإلحاطة باأللفاظ كثرية الد
بيب أفهم، وكثريا ما جند صعوبة بيب عن الطّفالطّ. وهذا جار يف احلياة اليومية .ةح واملذمقبله الغموض وال

عوبة العائق يف تكون هذه الص ،وإن حدث الفهم واإلفهام فحىت. ةالطبي يف الفهم عنه الستعماله األلفاظ
  .ن دائرة البيانعي إبعادا للكالم روفظ القريب للمعىن، ويرى التينصح باللّ "اجلاحظ"و. اإلبانة

: "الرسائل"و "احليوان" ر ذكرها يف كتبه املختلفة، فقد ذكرها يف تكر ،ةهذه القضي وحنن نرى أنّ       
لينتهي  .1» صةة، ومتساوية خملّى خترج األمور موزونة معدلّه حتكله، ولفقُشيء وطبقه، وش وبعد، فكلّ«

البارز  هة هذا املقياس، ودورعلى أمهي ، وهذا يدلّ"بينيالبيان والت"يف  عن حيثيات املقام وأمهيتها احلديث به
  .يف البيان

 ،م أين جيب اإلجيازل املتكلّطيبقدر احلاجة، فال ي يكون الكالم بات املقام أيضا، أنومن متطلّ
من  خريلقليل الكايف، املصيب للغاية، وقة فالكالم اكالمه مع السك ،لعكس، وال يكون كالمه مع احلكيموا

ايفالكالم الكثري غري الش، اجلاحظ"ة واإلهانة، فعن هذا يقول الذي يعود على صاحبه باملذم" :» ا وأم
  .2» ةدمل على اإلكثار وخرج من جمرى العاقال فما دعا إىل املالل وجاوز املقدار، واشتاملذموم من امل

                                  "غرايس بول"وهذا ما يدعو إليه  .خارج عن دائرة البالغة والبيان ههذا الكالم يعين أن مفذ

P. Greice)( فيما أمساه :به سياق احلوار، وما  احلوار بالقدر الذي يتطلّليكن إسهامك يف «: عاونمبدأ الت
  .3» جتاه الذي جيري فيه ذلك احلوارع الغرض املتعارف عليه، أو االيتوافق م

مبا  -جيازواإل .موبني املتكلّ هفاعل بنيق الت، وهذا ما ال حيقّلّالفاضل من الكالم، جيعل املستمع ميإنّ 
فظ، ة عدد احلروف واللّوليس يعين به قلّ «كالم حسب املقام، فة واجبة يف الص -هو أحد تعاريف البالغة

ما ينبغي وقد يكون  الباب من الكالم من أتى عليه فيما يسع بطن طومار، فقد أوجز، وكذلك اإلطالة، وإن
د وهو يكتفي يف اإلفهام بشطره، فما فضل عن املقدار أن حيذف بقدر ما ال يكون سببا إلغالقه، وال يردله 

  .4» طلهو اخل
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م مبا فيه- ذونهحونه وحيبدهو اإلجياز املصيب يف املقام املناسب، وهذا ما كان العرب مي -إذن-البيان 
  .1فهامهم للفهم واإلبة ح، لشغفهم وكلفهم وشد-"اجلاحظ"

: ئل عن عدم إطالته اهلجاء، فقالعندما س ،" فةعقيل بن علّ"قول  على ذلك من وليس أدلّ 
  .2» ة ما أحاط بالعنقيكفيك من القالد«

وما جيب أن يكون  ،رهم للكالمفهذا القول، قليل األلفاظ، كثيف املعىن، يعطينا صورة دقيقة عن تصو
عليه، يف مقام معين، حىت يقبل املستمع عليه، وال يواصلدبر عنه، وحيصل الفهم واإلفهام والت.  

 م للعمك واملنظِّيرتقي املقام إذن إىل مرتبة احملرر األلفاظ للمعاين غري كاف ة، فاختيالية الكالمي
م أن يعرف أقدار املعاين، ويوازن ينبغي للمتكلّ «: ته قول يف صحيفي "ن املعتمربا بشر"لذا جند  .لوحده

حالة من ذلك  طبقة من ذلك كالما، ولكلّ بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكلّ
م أقدار املعاين على أقدار املقامات، وأقدار أقدار الكالم على أقدار املعاين، ويقس ميقس حىت مقاما،
  .3» معني على أقدار تلك احلاالتاملست

قة أضف إىل ذلك املقاييس املتعلّ .روط واملقاييسإذا اجتمعت هذه الش إالّ "بينيالبيان والت"ق ال يتحقّ 
ق بعضها لة الواضحة بينها، وتعلّالعناصر أمر ضروري للص جتماع هذهام واملستمع والكالم، وباملتكلّ

فحات اليت تناولت املتكلّببعض، فلو رجعنا مثال إىل الصنا جندها ال ختلو م أو املستمع أو شروط الكالم، فإن
  .من اإلشارة إىل املقام

 أبقاك  - ومىت شاكل « :يلي ق فيها ماإذا حتقّ عن اخلطبة، فال يراها مكتملة إالّ "اجلاحظ"ث ويتحد
 ةفقا، وخرج من مساجلوكان لتلك احلال وفقا، ولذلك القدر  ،فظ معناه، وأعرب عن فحواهذلك اللّ - اهللا
وأجدر أن مينع جانبه من  ،ا حبسن املوقع، وبانتفاع املستمعيئف، كان قمكلّوسلم من فساد الت ،ستكراهاال

ومىت  .دور مأهولةتزال القلوب به معمورة، والص وأالّ الغائبني، اعنني، وحيمي عرضه من اعتراضتناول الطّ
ب إىل بحعقيد، الفضول، بريئا من الت ا يف جنسه، وكان سليما منخيرفظ أيضا كرميا يف نفسه، متاللّ كان

النان، صل باألذهفوس، واتت إليه األمساع، وارتاحت له القلوبوالتحم بالعقول، وهش، على ألسنة  وخف
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ظُم  واة،الروشاع يف اآلفاق ذكره، وعاس يف النطَخره، وصار ذلك مادم ئيس، ورياضة للمتكلِّة للعامل الر
الر1» ضي.      

وبعده عن التكلّف  ،يف قلب متلقّيه، إذا توخى أسباب ذلك من وضوح اللّفظ النص له مكانة،/ جيد الكالم
القارئ /الكاتب من نقل معانيه، فترتسم يف ذهن املستمع/ لّمللمعىن، بأن يتمكّن املتك ومالءمتهواالستكراه، 

  .يةكأنها صورة فوتوغراف

فتوفّر الشروط سابقة الذّكر بعيدا عن ظروف أو  .النص/ري كاف لتحقيق غاية الكالملكن هذا، غ      
    .حيول دون وصول املتكلّم إىل املتلقي مقام جيمعها

، "البيان"ما من شأنه أن خيدم  على استجالء كلّ ،عمل جاهدا "اجلاحظ" يف آخر املطاف، أنّ يظهر
وهو وإن مل يذكر هذه املعايري  .إليها يسعىغه غايته ومنفعته اليت ص اكتماله واكتفاءه بذاته، ويبلّويعطي للن

لةواملقاييس مفص، أو مييتا يلزها عما، ذكرها متفر إالّ ،ة يف تضاعيف كتابهثوثقة، فجاءت مببس هاأن     
- ال مست كثريا من املعايري واملقاييس -كما أظن، نظرية"ظر يف اليت أضحت زوايا الن صالن " ،مييز بني للت

الكالم املبني  ،دون أن يذكر هذا املصطلح يف كتابه، فكان بديله يف ذلك ،" ال نص"وما هو "  نص"ما هو 
  .والكالم غري املبني

وملا بعث يوسف بن عمر  «:ب، خلخلت يف رأيي، املوازين، حيث قاللكن إيراده حلادثة يف الكتا
ف آل أيب طالب أن يربؤوا من زيد ويقوم خطباؤهم ونصر بن خزمية، مع شبة بن عقال وكلّ برأس زيد

عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا  مل من قام عبد اهللا بن احلسن، فأوجز يف كالمه مث جلس، مث قاك، فأوذلب
ار يابن الطَّ: " نا، فانصرف الناس، وهم يقولونسنا وخطيبا لرا بيعأطنب يف كالمه، وكان شابن جعفر، ف

لو شئت أن أقول لقلت، ولكن مل يكن مقام : " فقيل لعبد اهللا بن احلسن يف ذلك، فقال. أخطب الناس
  .2»سرور، فأعجب الناس ذلك منه

ييس الذي ذكرت، جتعل الكالم مبنيا، وإال فما فال بد أن هناك أمورا أخرى، ومقاييس غري هذه املقا
  .سبب استجادة هؤالء القوم للكالم املوجز واملطنب يف مقام واحد؟
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يف بداهتهم يف " اجلاحظ"هل ذلك راجع إىل سر من أسرار العرب ولغتهم؟ خاصة إذا عدنا إىل رأي 
ت هناك معاناة وال مكابدة، وال وكل شيء للعرب فإمنا هو بديهة وارجتال، وكأنه إهلام، وليس «اخلطابة 

  .1» من البيان أرفع أنطق، ومكانهواحد يف نفسه  وكلّ ...إجالة فكر وال استعانة

ا كانت مولَ .لغري، وإنما هي سجية فيهمم علم اتدارس أو تعلّ مقاييس البيان عندهم ليست حملّف      
فس اإلنسانية؟كذلك، صعب رصد كل ما جيول بالن.  

روط، أو " اجلاحظ"حديث  زما مييأقواله املتضمنة هلا، هو ورودها مجلة يف كثري من عن تلك الش
، وكلّ ذلك كان يف صوء املذهب امع والكالم واملقامم والساألحيان يف قول واحد، فيجمع بني املتكلِّ

يف الكتاب والبيان  كما اضطربت مفاهيم الفصاحة والبالغة". املنزلة بني املنزلتني"االعتزايل، السيما أصل 
 ى يفا أداخلطاب، الكتابة، مم: ص، وتداخل مع مصطلحات، مثلمفهوم الن معها بمدونة البحث، واضطر

  . بعض األحيان إىل استغالق الفهم

كرير، وقد كان هذا اخلروج والت: قنيات، لتحسني الفهم، مثلبعض الت "اجلاحظ"أضاف ورغم ذلك، فقد 
  .ذكر شيئا مث ينتقل إىل آخر، ليعود يف اية املطاف إىل ما بدأ بهمنهجه يف الكتاب، في

ما هو بشأن ذلك، إن نتخيل أنبيني، جيعلنا عن البيان والتيف حديثه  "اجلاحظ" النهاية ، جند أنّ يفو
النص، فاملسمى حاضر واالسم غائب، فأضحى النص مبوجب ذلك حاضرا غائبا يف آن.  

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

  .28، ص 3، جالبيان والتبيني: احظاجل  1
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  :ة خــامت  

  

معانيه،  رارا وتكرارا، للوقوف على أدقـيف احلقيقة، العودة إليه م "بينيالبيان والت"كتاب  قـيستح
ث معانيه عد، تبمتجد قرائي نص -فعال- ه، فقد ثبت يل من خالل قراءيت هاته، أن .وكشف خباياه وأغواره

  .قراءة مع كلّ

احمة إىل بيان مالالطّ ،راسةوقد أفرزت هذه الدمن خالل  "اجلاحظ"ص عند مح نظرية الن"بينيالبيان والت" ،
الناليةتائج الت:  

- صرغم شيوع الن- ليس فقط يف املؤسيعد غامضا فحسب، بل أصبح معناه مل  أنّ إالّ -ربويةـسات الت
  .ظروفه م به، واإلحاطة بكلّقوتة، لإلمساك مبا يتظافر جهود عدتستدعي  ،إشكالية

غوي، فكان املعىن خاويا، ال قه، وحبسه داخل سياقه اللّص من سجنه، الذي طوالن  "صم النعل"أخرج  -
حيث كان الوقوف  ،لية إىل عهدها األوـصراسة الني يقف على شيء منه، وبذلك رجعت الديكاد املتلقّ

على خارج النرسص يأخذ غالب الد .  

هذه العودة، كانت بتلك الطّ أنّ ،رلكن ال نتصوصريقة، بل أصبح تناول الن، مقسما بني كلّ ما إىل حد 
  .عناصره

- أرادت النظرة الغربية، أن تضبط النروط واملقاييس، مىت توفّص، ففرضت بعض الشة سانيـنة لرت يف عي
هذا حيث من  صا، يف تناول النارزختالف بوكان اال ،يةص، هي معايري الن صالنما، أُطلق عليها مصطلح 

 داع نص، أو إبفاعل، أين أصبح يساهم يف إنتاج ه دور يلإسند ي، وأُهتمام باملتلقّاال -هنا-جلانب، كما برزا
  .آخر، بعدما كان من قبل مستهلكا بامتياز

- مل ختف هذه الزهلا على الطّريقة  وإن مل يكن تناوهلم-"اجلاحظ"السيما -القدامى اد العربقّوايا، على الن
  .  على طريقتهم ا كثريا منهااءوأضفقد  ،الغربية

بل أصبح هذا من انشغاله،  املستمع،/ يا باملتلقّمهتم، "بينيالبيان والت" كتابهعلى مدار  "اجلاحظ"يظهر  -
  .امع، الفهم واإلفهامإليها القائل والس يسعى يتمدار األمر، والغاية ال ألنّ:  ر بعبارتهذكّيأ تفال يف

Université Sétif2



148 

 

رب يف جوانب كثرية تليل على حسن بيان من التزم ا، تقاييس، جعلها الدشروطا ومق "اجلاحظ"وضع  -
انسجام الكالم والتحامه، (من خالل االهتمام البارز باملتلقّي ...املقاميةوالقابلية، املقبولية : ةصيمن معايري الن

  )...املقامو

هو ورودها مجلة يف كثري من األحيان عن تلك الشروط، أو أقواله املتضمنة هلا، " اجلاحظ"ما مييز حديث  -
  .يف قول واحد؛ فيجمع بني املتكلّم والسامع والكالم واملقام

اضطربت مفاهيم الفصاحة والبالغة والبيان يف الكتاب مدونة البحث، كما اضطرب مفهوم النص،  -
  .ق الفهماخلطاب، الكتابة، مما أدى يف بعض األحيان إىل استغال: وتداخل مع مصطلحات، مثل

أنّ املسمى حاضر وك يف كثريٍ من األحيان على النص،عن البيان والتبيني، " اجلاحظ"حديث  حييلنا  -
  .واالسم غائب، فأضحى النص مبوجب ذلك، حاضرا غائبا يف آن

املعاصرة  "نظرية النص"بعض التقنيات، لتحسني الفهم أو حتقيق النصية مل توردها " اجلاحظ"أضاف  -
يذكر شيئا مثّ ينتقل إىل آخر، ليعود يف حيث اخلروج والتكرير، وقد كان هذا منهجه يف الكتاب، : لمث

  .هب أاية املطاف إىل ما بد

، أنه فعال نظرية للنص، فقد غيب جوانب "اجلاحظ"غري أنّ هذا ال يعطينا شرعية احلكم على ما جاء به  -
ال جنده قد حتدث عنه أو أشار إليه، بل  ،صوصية أو التناص مثالفالن. هي من صميم نظرية النص املعاصرة

  .بالعكس من ذلك، جنده ينفيه، وجيعل كالم العرب بديهة وارجتاال

المح النصية، مبثوثة يف تضاعيف كتاب ـري ما يدلّ على أنّ بعض مـإنّ خ :لكن، نستطيع القول       
اق، احلاصالن بتظافر كلّ أجزاء النص، من بدايته إىل نقطة ايته، السيما االنسجام واالتس" والتبيني البيان"

لّه، ـ، حتى يفرغ القارئ من الكتاب ك"اجلاحظ"هو أسلوب الكتاب ومنهجه، فال يتضح رأي من آراء 
  .               دون إنكار صعوبة حصول ذلك

 البيان"ال تفي حق الكتاب مدونة البحث حتشمة احتشام الدراسة، فهيـغري أنّ هذه النتائج، تبقى م      

ل إىل املتلقّي أنه أمسك خي، ألنّ منهجه يف الكتابة يف احلقيقة يفرض مناهج يف التلقي، فما إن ي"والتبيني  
 ،مبا حياول البحث فيه، حتى تتالشى الرؤية، وتتناثر األفكار لريجع بذلك إىل نقطة البداية، وإن واصل حبثه

  .اره قد ابتعدت عن موضوع حبثه الرئيسيوجد أفك

يف البحث، بقدر تنوع املادة وزخم  ةالوارد املزالق أو النقائصوإذ أذكر هذا، فال يعين أني أبرر بعض      
  . املتلقّي للبحث فيها/ األفكار اليت تثري القارئ
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    السيما يف -، فإذا به يصطدميف الكتاب "نظرية النص"د انطلق البحث آمال يف الوقوف على مالمح ـفق
أو سبقه " اجلاحظ"بإرهاص  - على حتبيب القراءة إىل النفوس" اجلاحظ"املتلقّي وإصرار / عنصر املستمع

  .للعناية ذا الطّرف األصيل يف العملية التواصلية، أو يف التلقي

خيص هذا الشأن، السيما أنه أصبح ملن أراد أن يستجلي ما خيبئه الكتاب بني طياته، فيما  فالباب مفتوح،
، فرضت نفسها واستطاعت أن تتخذ هلا مكانا يف صرح ما بعد )نظرية التلقي(اليوم نظرية قائمة بذاا 

 .   احلداثة
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 قائمة املصادر واملراجع

 

.القرآن الكرمي برواية ورش  

:املصادر: أوال  

 

أمحد احلوثي : ل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، قدمه وحققه وعلق عليهاملث: ابن األثري، ضياء الدين -1
.دط، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، دت وبدوي طبانة،  

، مطبعة 3الباقالّين، القاضي أبو بكر، إعجاز القرآن امش اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، ط -2
. م1952- هـ1370مصر، -مصطفى البايب احلليب، القاهرة  

، دار اجليل، 2عبد السالم حممد هارون، ط: البيان والتبيني، تح -: اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر -3
.                                    4،ج3،ج2،ج1لبنان، ج -بريوت  

مكتبة ، 1عبد السالم حممد هارون، ط: رسائل اجلاحظ، تح -                                              4
اجلاحظ أيب عثمان عمرو بن حبر، مكتبة اخلاجني للطّبع                                                   

 والنشر

.4،ج3م، ج1979-هـ1399والتوزيع،                                              

، دار 2عبد السالم حممد هارون، ط:  كتاب احليوان، تح -                                            5
 م، 1992-هـ1412م، 1955-هـ1374لبنان، -اجليل،                                              بريوت

.3، ج1ج  

 

، دار الكتب 1عبد احلميد هنداوي، ط: دالئل اإلعجازيف علم املعاين، تح: اجلرجاين، عبد القاهر -6
. م2001-هـ1422لبنان، -العلمية، بريوت  
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النبوي عبد الواحد : العمدة يف صناعة الشعر ونقده، تح: ابن رشيق القريواين، أبو علي احلسن -7
.1م، ج2000-هـ1420مصر، -، مكتبة اخلاجني، القاهرة1شعالن،ط  

 -مفتاح العلوم، د ط، دار الكتب العلمية، بريوت: ، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن عليالسكّاكي -8
.لبنان، دت  

9- حه: هرستاين، عبد الكرميالشره وصحاية األقدام يف علم الكالم، حر : الفرد جيوم، دط، مكتبة الثّقافة
.مصر، دت-الدينية، بور سعيد  

، منشأة املعارف، 3حممد زغلول سالم، ط: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا، حممد بن أمحد العلوي -10
.مصر، دت- اإلسكندرية  

، دار 2حممد احلبيب بن اخلوجة، ط: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح: أبو احلسن حازم القرطاجين  -11
.م1981لبنان،  -الغرب اإلسالمي، بريوت  

 

.م1994 معجم مصطلحات األدب، دط، مكتبة لبنان،: جمدي وهبة -12  

، صادر دار، 1ط ،احمليط لسان العرب :، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقيابن منظور -13
.5،7،13، الّدم1955-هـ1374 لبنان،-بريوت  

-14   Dictionnaire encyclopédique Larousse : Librairie Larousse, 17 rue du Montpamasse et 114 

Boulevard Raspail Paris. 
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:املراجع: ثانيا  

 

 األردن، -انعم والطّباعة، رية للنشر والتوزيعدار املس ،1يف اللّسانيات وحنو النص، ط: إبراهيم خليل  - 1
.م2007-هـ1427  

تاريخ النقد األديب عند العرب، نقد الشعر من القرن الثّاين حتى القرن الثّامن اهلجري، : إحسان عباس -2
.م1993،األردن-، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان2ط  

-، عمان، جدارا للكتاب العاملي1ل اخلطاب الشعري، طلسانيات النص، حنو منهج لتحلي: أمحد مداس -3
.م2007األردن،  -األردن، عامل الكتب احلديث للنشر، أربد  

-، دط، ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن عكنوننظرية الشعر عند الفالسفة اإلسالميني،: األخضر مجعي -4
.م1999 - 01 ،اجلزائر  

 -دار الثقافة فكتور هيغو، الدار البيضاء ،1، طجلاحظعند ا الرؤية البيانية: إدريس بلمليح -5
.م1984 -ـه1404 ،املغرب  

، املركز الثقايف العريب، 1، حبث يف ما يكون به امللفوظ نصا، طنسيج النص: األزهر الزناد -6
.م1993لبنان،  -بريوت  

.دتلبنان،  ،منذر عياشي، دط، مركز اإلمناء القومي :تر ،األسلوب واألسلوبية :ريوجري يب -7  

 ،املغرب -ار البيضاءالد شر،، دار توبقال للن1ط ،اهيفريد الز :تر ص،علم الن: جوليا كريستيفا -8
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.م1997-هـ1418دية، العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، اململكةالعربيةالسعو  
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.م1997 مصر، -املصرية العاملية للنشر، لوجنمان  
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.م1992-ـه1413 ،الكويت ،عامل املعرفة ،دط ص،بالغة اخلطاب وعلم الن: صالح فضل -16  

شر باعة والنار اجلامعية للطّالد ،دط ،نيدراسة املعىن عند األصولي: طاهر سليمان محودة -17
ت د ،مصر -وزيع، اإلسكندريةوالت.  

راءات مع الشايب واملتنيب واجلاحظ وابن خلدون، دط، نشر الشركة ق: عبد السالم املسدي -18
.التونسية للتوزيع، دت  
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.م2000 - ـه1421 ،املغرب –  

31- حممدار حممد على احلامي للنشر 1علم الكالم والنظرية البالغية عند العرب، ط: ويريد الن ،
7مج، 2001 جانفي تونس، -صفاقس ،وزيعوالت.  

املدخل اللغوي يف نقد الشعر، قراءة بنيوية، دط، منشأة املعارف، : ينمصطفى السعد -32
.مصر، دت - اإلسكندرية  
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، املركز الثقايف العريب، الدار 5ط ،ص، دراسة يف علوم القرآنهوم النمف: حامد أبو زيد نصر -33
.م2000لبنان،  –غرب، بريوت امل –البيضاء   

 

:الرسائل اجلامعية: ثالثا  

 

ائتالف اللّفظ واملعىن يف لنقد العريب القدمي، بيئات النقّاد واملتكلمني والفالسفة، : األخضر مجعي -1
.م1988-1987ة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، رسال  

 

:االّت: رابعا  

 

 -قافة والفنون واآلداب، الكويت، أكتوبر، الس الوطين للث2ّ، ع32عامل الفكر، مج -1
.م2003ديسمرب  

كمة، اللّغة واألدب، جملة أكادميية علمية، معهد اللّغة العربية وآداا، جامعةاجلزائر، دار احل -2
.م1997-هـ1418شعبان  

:مواقع األنترنت  

 

http: www. Islam 4u.com/ al mojib-show. Php ،علم الكالم: صاحل الكرباسي   

 

م2010 مايو 6 -هـ 1431 مجادى األوىل 21 اخلميس  
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-إليه توصلت ما كأقصى– اجلملة مستوى عند طويال والنحوية اللـسانية الدراسات وقوف بعد      
 شفويا، أم مكتوبا أكان سواء بالنص، اال هذا يف الباحثون فاهتم الدراسة، عينة توسيع إىل احلاجة ظهرت
 إنتاجه، وشروط حـدوده ودرس ،"النـص علم" هو له موضوعا النـص من اختذ علم ذلك نتيجة وظهر
 إىل للوصول النصية، شـروط استجالء إىل ذلك يف طاحما والتداويل، الداليل مبستوييه كذلك عين كما
  .للنص شاملة نظرة

 احلديثة طبعتها يف ليس لكن ،)النص(الظاهرة هذه الكتشاف جهده تسخري البحث حاول وقد         
 لصاحبه" والتبيني البيان" كتاب وهي أال العربيني، والنقد األدب أعمدة ألحد قدمية مدونة يف بل واملعاصرة،

 ".اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أيب"

          Les études linguistiques et grammaticales ont été limitées  au niveau de la phrase , 
comme unité maximale. Par conséquent, la nécessité d’élargir le  champ d’étude devient 
inéluctable. 

          Les chercheurs travaillent sur le texte, soit  la phase orale ou écrite. En effet, le texte 
est l’objet d’étude des conditions de production textuelle ainsi que les deux niveau 
sémantique et pragmatique, afin d’avoir une vision globale du  texte.                  

          La recherche a essayé de consacrer ses efforts à découvrir ce phénomène  (le texte).il 
  ne s’agit pas de la conception moderne et contemporaine du texte mais plutôt c’est dans le 
travail sur un ancien manuscrit. Nous citons le chef d œuvre de Abû Uthman Ibn Bahr   
Aljahid intitulé « Bayan Wa Tabïn ». Aljahid est le précurseur de la critique et la littérature 
arabe.                                        
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